
VPRAŠALNIK ZA ZAVAROVANJE TOVORNIH IN PRIKLJUČNIH VOZIL 
Na vsa vprašanja odgovorite v celoti.

1. Velikost obstoječega in predvidenega voznega parka (število vozil):  

tovorna: priklopna: osebna: avtobusi: ostalo:

2. Vrsta tovora (označite):

nevarni tovori:         DA         NE avtomobili:         DA         NE tekočine:         DA         NE ostalo:

3. Škodni rezultat zavarovalca za zadnja 3 leta (če je imel zavarovalec že odprto podjetje z enako dejavnostjo v preteklosti, je potrebno pridobiti ŠR tega podjetja - prehodi iz 
s.p. na d.o.o., prihodi iz tujine v Slovenijo …):

Premija: Škode: Škodni rezultat za zadnja 3 leta:

4. Področje opravljanja prevozov (označite oz. naštejte):

5. Število voznikov v tujini:

Ali se prevozi v tujino opravljajo z dvema voznikoma?             DA             NE Delež voznega parka, ki ima pri prevozih v tujini dva voznika, v %:

6. Ostale informacije (usposabljanje voznega osebja, opremljenost vozil z varnostnimi sistemi in sistemi za spremljanje vozila …):

Ali imate sistem internega izobraževanja voznikov?                            DA             NE Opis:

Ali so vozila opremljena z sistemom ESP?                                 DA             NE Delež voznega parka, ki je opremljen s tem sistemom, v %:

Ali so vozila opremljena z asistentom za držanje smeri vožnje?          DA             NE Delež voznega parka, ki je opremljen s tem sistemom, v %:

Ali so vozila opremljena z aktivnim tempomatom?             DA             NE Delež voznega parka, ki je opremljen s tem sistemom, v %:

Ali so vozila opremljena z napravo za sledenje?                               DA             NE Delež voznega parka, ki je opremljen s tem sistemom, v %:

Ali so vozila opremljena z asistentom za uravnavanje 
nagiba karoserije?                                                                             DA             NE Delež voznega parka, ki je opremljen s tem sistemom, v %:
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Naziv podjetja: RMŠP: Davčna številka:

Ulica in hišna številka/Sedež:             Št. pošte in kraj: Država:

Tel. št.: Elektronski naslov:

1. ZAVAROVALEC

S podpisom potrjujem, da so vsi navedeni podatki resnični in sem seznanjen, da v nasprotnem primeru nastopijo pravne posledice, ki so v Obligacijskem zakoniku (OZ) 
predvidene za primer neresnične prijave nevarnostnih okoliščin. Ta vprašalnik ne šteje za ponudbo v smislu 925. člena OZ.

Kraj in datum: Podpis zavarovalca:

Odobritev:         DA         NE Odgovorna oseba (ime in priimek):

Kraj in datum: Podpis:

tovorna: priklopna: osebna: avtobusi: ostalo:

Odobritev:         DA         NE Odgovorna oseba (ime in priimek):

Kraj in datum: Podpis:

3. IZJAVA

IZpOLnI OdgOVORnA OsEbA nA pE

IzpolnI tIm premoženjska  zavarovanja na CentralI

2. poDatkI o DejavnostI prevoznIka

samo Slovenija  druge države (naštejte): kabotaža (naštejte države):
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