INFORMACE O PRODUKTU

Pojištění přepravovaného zboží

PROČ JE POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÉHO ZBOŽÍ DŮLEŽITÉ?
Nepojištěné zboží v nákladní dopravě je vždy vystaveno potenciálnímu
riziku, jakým jsou například krádež, požár, společná havárie nebo
přírodní katastrofy, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu.
Bez ohledu na typ přepravy je odpovědnost dopravců do značné
míry limitována a počítána za 1 kg váhy zboží. Lokální i mezinárodní
právo, stejně tak i smlouvy s dopravci upravující přepravu zboží často
vylučují anebo omezují pojistné plnění pro vás coby koncového
zákazníka.
Dopravce je odpovědný za případnou vzniklou škodu pouze
v případě, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
1. Poškození/ztráta zboží nastala během jeho držby/úschovy
2. Odpovědnost dopravce je prokázána
3. Odpovědnost není vyloučena mezinárodní úmluvou
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Letecká přeprava (Montrealská úmluva)

19 SDR za kg

Námořní přeprava (Haagsko-Visbycká pravidla)

2 SDR za kg nebo

					

666,67 SDR/zásilka

Silniční přeprava (Úmluva CMR) 		

8,33 SDR za kg

Železniční přeprava (Úmluva CIM)

17 SDR za kg

JAK MŮŽE KN SURE POMOCT VAŠEMU PODNIKÁNÍ?
KN Sure představuje pojistné řešení speciálně vyvinuté pro zákazníky
zapojené v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Produkty KN Sure
jsou navrženy podle frekvence vašich zásilek a konkrétních požadavků,
takže je umíme přizpůsobit potřebám odvětví, ve kterém působí vaše
společnost.

NAŠE ŘEŠENÍ PRO VAŠE POTŘEBY

KNSure SPOT 	
			

Jednoduché ale komplexní pojištění pro
nepravidelné zásilky

KNSure FLEX
			
			

Pojištění všech zásilek spravovaných
Kühne + Nagel s možností flexibilního
přerušení

KNSure FIX
			

Pojištění všech Vašich zásilek bez ohledu
na přepravní společnost

PROČ PRÁVĚ KN SURE?
KN Sure představuje pojistná řešení poskytovaná pod záštitou
prvotřídních pojišťovacích společností. Ve spolupráci s dceřinou
makléřskou společností NACORA International Brokers jsme
vyvinuli pojistná řešení šitá na míru potřebám našich zákazníků.
Řešení KN Sure FLEX anebo FIX nabízejí navíc výhodu
automatického pojištění zásilek již při rezervaci jejich přepravy, a
to bez další administrativy. S pojišťovacími specialisty působícími
ve 30 zemích světa je vaše zboží v bezpečí a ve správných rukách.

V ÝHODY V YUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB
ÆÆ Služby pod jednou střechou - přeprava i pojištění
ÆÆ Kompenzace plné výše pojištění hodnoty zboží bez
ohledu na příčinu anebo zavinění dopravce
ÆÆ Pojistné krytí zásilek “z domu do domu” zahrnující
nakládku i vykládku

www.kuehne–nagel.cz

ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ

Promptní vyplácení oprávněných nároků
Konkurenceschopná výše pojistného
Žádná zbytečná administrativa spojená s pojišťováním
Krytí zabezpečené na nejlepších pojistných trzích

sales.praha@kuehne-nagel.com

