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POSLOVALNICE:

Kargo zavarovanje
Kargo zavarovanje je zavarovanje tovora v primeru fizičnih poškodb ali izgube med domačim ali mednarodnim prevozom,
vključno z vmesnim skladiščenjem, nakladanjem in razkladanjem ter z ostalimi transportnimi manipulacijami. 
Kargo zavarovanje potrebujete vsi, ki se ukvarjate:
 s proizvodjo in prodajo izdelkov,
 z uvozom ali izvozom surovin, polizdelkov ali končnih izdelkov,
 s prodajo izdelkov preko spletne trgovine ali
 z razstavljanjem svojih proizvodov na razstavah in sejmih.
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Zavarovalna kritja

Pri kargo zavarovanju lahko izbirate med različnim obsegom kritja, med številnimi dodatnimi kritji in med trajanjem 
kritja. 

Posebnost zavarovanja je, da se v primeru pomorskega prevoza, kombiniranega pomorsko - kopenskega prevoza ali 
zračnega prevoza sklene zavarovanje z angleškimi, mednarodno priznanimi Institutskimi klavzulami. Te klavzule vam 
zaradi njihove prepoznavnosti po vsem svetu zagotavljajo enostavnejše mednarodno poslovanje in pogoje za urejanje 
bančnih garancij ali akreditivov. Pri kopenskem prevozu pa se uporabljajo domači zavarovalni pogoji, ki so po kritju 
primerljivi z mednarodnimi pogoji, vendar so prilagojeni vrsti prevoza in potrebam ter zahtevam trga.

 ŠIRŠE KRITJE
Kargo zavarovanje se v večini primerov sklene za širše kritje to je zavarovanje »proti vsem transportnim nevarnostim« 
in traja na relaciji od skladišča v odpremnem kraju do skladišča v namembnem kraju. 

K širšemu kritju, se lahko z dogovorom v zavarovanje vključi tudi kritje za dodatne t.i. specialne rizike. Tovrstni riziki 
niso neposredno povezani s transportnimi nevarnostmi, temveč izhajajo iz lastnosti blaga. Dodatni specialni riziki so na 
primer kritje za samovžig, odmrznitev, zmrzovanje, strjevanje, razsipanje, rja in korozija, žužkavost in moljavost ... 
Poleg tega se v primeru pomorskega prevoza lahko dogovorite, da se v zavarovanje vključi tudi kritje za vojne rizike 
in/ali rizike stavk.

 OŽJE KRITJE
Če prevažate rabljeno blago ali ocenjujete, da glede na lastnosti blaga in/ali vrsto prevoza ne potrebujete tako širokega 
kritja, lahko blago med transportom zavarujete samo za ožje kritje zavarovanje proti osnovnim rizikom. Takšno 
zavarovanje krije izključno naštete rizike, na primer elementarno nesrečo, požar, eksplozijo, trk in nasedanje ladje, 
prometno nesrečo in podobno.

Svetujemo vam, da se pri sklenitvi zavarovanja posvetujete z našimi strokovnjaki, ki vam bodo znali najbolje svetovati 
in pomagali izbrati primerno in kakovostno zavarovalno kritje.

Oblike kargo zavarovanja
 
Kargo zavarovanje se lahko sklene kot enkratno zavarovanje za posamične pošiljke v domačem in v mednarodnem 
prometu.

Če želite zavarovati vse vaše pošiljke, lahko sklenete Generalno polico v domačem prevozu oziroma Pogodbo o 
odprtem kritju v mednarodnem prevozu. 
Prednosti Generalne police ali Pogodbe o odprtem kritju je, da so s takšnim zavarovanjem zavarovane vse vaše 
pošiljke, kar vam prinaša manj administracije ter bistveno nižje premije kot to velja za zavarovanje posameznih pošiljk. 
Poleg tega so kritja pri taki obliki zavarovanja v celoti prilagojene vašim potrebam.

Za manjša podjetja in zasebnike, ki sami prevažate lastno blago, vam v Adriaticu Slovenici ponujamo posebno kargo 
zavarovanje, prilagojeno vašemu načinu poslovanja.

Prednosti kargo zavarovanja AS
 blago je zavarovano za primer fizičnih poškodb ali izgube med prevozom, vključno z  vmesnim skladiščenjem in  
 ostalimi transportnimi manipulacijami,
 obseg kritja izberete sami po vaši meri,
 zavarovalno vsoto lahko po dogovoru oblikujete tako, da fakturno vrednost blaga povečate za 10 ali več 
 odstotkov in tako zajamete v kritje še stroške, povezane s prevozom,
 v primeru škodnega dogodka vam pomoč zagotavlja zavarovalnica.

Zakaj potrebujemo kargo zavarovanje? 

Blago je med prevozom izpostavljeno različnim in številnim nevarnostim, ki jih ne moremo nadzorovati ali na njih 
vplivati. 
V praksi se pogosto dogaja, da se podjetja izognejo takšnemu zavarovanju, ker menijo, da je zavarovanje predrago in 
povzroča veliko dodatne administracije, ali pa ker so prepričani, da ga je sklenil že prevoznik. Opozoriti vas želimo, da 
prevoznik zavaruje samo svojo prevozniško odgovornost, ki je zakonsko določena in omejena, kar pomeni, da s tem 
niso zavarovani vaši premoženjski interesi oziroma vaše blago. Zaradi takšnih vzrokov podjetja skrb za eno izmed zelo 
pomembnih področij poslovanja in nadzor nad svojim rizikom, opustijo ali prepustijo v upravljanje drugi stranki prodajne 
pogodbe. 
V Adriaticu Slovenici vam svetujemo, da zaradi visokih tveganj pri prevozu blaga, sami izberete primerno in kakovostno 
kritje za vaše podjetje.

Kdo naj sklene zavarovanje - prodajalec ali kupec? 

Odgovor se skriva v mednarodnih trgovinskih pravilih INCOTERMS in v nekaterih podobnih trgovinskih pravilih, v 
katerih so zapisane pravice in obveznosti strank prodajne pogodbe.
Za lažje razumevanje INCOTERMS paritet smo vam pripravili tabelo, iz katere je razvidno, kdaj nastopi prehod rizika iz 
prodajalca na kupca in komu svetujemo sklenitev kargo zavarovanja. 

DOBRO JE VEDETI
Svetujemo vam, da za zavarovanje poskrbite sami. V primeru izbire paritet, ki zavezujejo vašega
poslovnega partnerja, da sklene zavarovanje (CIP, CIF) vam svetujemo, da se seznanite: 
 ali je vaš pogodbenik sklenil zavarovanje,
 kakšen obseg zavarovalnega kritja je izbral in
 pri kateri zavarovalnici je sklenil zavarovanje. 

PARITETA Prehod rizika iz 
prodajalca na kupca

Sklenitev kargo 
zavarovanja svetujemo

Franko tovarna
Ko je blago v navedenem odpremnem 
kraju dano kupcu na razpolago in 
nenaloženo.

Ko je blago v odpremnem kraju dobavljeno 
prevozniku, ki ga določi kupec.

Ko prodajalec v odpremnem kraju dobavi 
blago prevozniku, s katerim je sklenil 
prevozno pogodbo.

Ko prodajalec v odpremnem kraju dobavi 
blago prevozniku, s katerim je sklenil 
prevozno pogodbo.pogodbo.

Ko je blago pripeljano in dano na razpolago 
kupcu, nerazloženo na meji.

Ko je blago dano na razpolago kupcu, 
nerazloženo iz prevoznega sredstva v 
namembnem kraju.

Ko je blago dano na razpolago kupcu, 
nerazloženo iz prevoznega sredstva v 
namembnem kraju.

Ko je blago postavljeno ob ladjo v 
navedenem odpravnem pristanišču. 

Ko blago preide ladijsko ograjo v 
navedenem odpravnem pristanišču. 

Ko blago preide ladijsko ograjo v 
navedenem odpravnem pristanišču. 

Ko blago preide ladijsko ograjo v 
navedenem odpravnem pristanišču. 

Ko je blago dano na razpolago kupcu na 
krov ladje, v navedenem namembnem 
pristanišču.

Ko je blago dano na razpolago kupcu 
na obali, v navedenem namembnem 
pristanišču.

Franko prevoznik

Prevoz plačan do

CIP Prevoz in 
zavarovanje

Dobavljeno 
na meji

Dobavljeno 
neocarinjeno

Dobavljeno 
ocarinjeno

Franko ob ladji

Franko na 
ladijski krov

Stroški in 
prevoznina

Zavarovanje in 
prevoz

Dobavljeno 
na ladji

Dobavljeno 
na obali

KupcuEXW

FCA

CPT

DAF

DDU

DDP

FAS

FOB

CFR

CIF

DES

DEQ

Kupcu

Kupcu

Prodajalcu, ki mora na svoje 
stroške skleniti kargo zavarovanje z 
minimalnim kritjem v korist kupca.

Prodajalcu

Prodajalcu

Prodajalcu

Kupcu

Kupcu

Kupcu

Prodajalcu, ki mora na svoje 
stroške skleniti kargo zavarovanje z 
minimalnim kritjem v korist kupca.

Prodajalcu, oz. kupcu 
(odvisno od posebnosti prevoza).

Prodajalcu, oz. kupcu 
(odvisno od posebnosti prevoza).
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