PRODUKTO INFORMACIJOS LAPAS

Krovinių draudimas

KODĖL KROVINIŲ DRAUDIMAS YRA SVARBUS?
Neapdraustas krovinys tiekimo grandinėje yra neapsaugotas nuo
rizikos. Be tinkamos apsaugos, kroviniui gresia daug įvairių rizikų, tokių
kaip vagystė, gaisras, bendra avarija ar pavojai dėl oro sąlygų, kurių
neįmanoma kontroliuoti.
Nepriklausomai nuo naudojamos transporto priemonės, standartinė
vežėjo atsakomybė yra ribojama ir skaičiuojama atsižvelgiant į krovinio
svorį. Vietiniuose ir tarptautiniuose įstatymuose, bei konvencijose,
kurios reguliuoja vežimo sutartis, dažnai klientui priklausanti
kompensacija už pretenzijas - neįtraukta arba apribota.
Vežėjas yra atsakingas tik, jei įvykdytos žemiau įvardintos sąlygos:
1. Žala prekėms padaryta/prekių praradimas įvyko, jas saugant vežėjui.
2. Vežėjo atsakomybė yra įrodyta.
3. Atsakomybės ribos atitinka tarptautines konvencijas.
VEŽĖJO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI
Gabenimas oro transportu (Monrealio Konvencija)
Gabenimas vandens transportu (Hauge Visby taisyklės)
arba 666,67 SDR už pakuotę
Gabenimas sausumos transportu (CMR)
Gabenimas geležinkelio transportu (CIM)		

19 SDR už kg
2 SDR už kg
8,33 SDR už kg
17 SDR už kg

KODėl KN sure svarbi jūsų verslo dalis?

MŪSŲ SPRENDIMAI - JŪSŲ PASIRINKIMAI

KNSure SPOT 	Paprastas, tačiau visapusiškas nuostolių
padengimas už vienkartinį krovinio gabenimą.

KNSure FLEX	Apima visus krovinius, gabenamus su Kuehne +
Nagel. Galimybė bet kada atsisakyti paslaugų.

KNSure FIX

A pima visus krovinius, gabenamus ne tik su
Kuehne + Nagel.

KODĖL verta Rinktis KN SURE?
KN Sure yra mūsų vidinis draudimo paslaugų sprendimas, kurį
palaiko aukščiausiai įvertintos draudimo bendrovės.
Bendradarbiaudami su mūsų vidiniais draudimo brokeriais,
NACORA International Brokers (Tarptautiniai brokeriai), mes
sukūrėme draudimo sprendimą, pritaikytą mūsų klientų
poreikiams.
KN Sure FLEX ar FIX sprendimai yra naudingesni, kadangi
draudimas Jums automatiškai pritaikomas, užsakant krovinių
gabenimą - be jokio papildomo administravimo. Padedant
draudimo specialistų tinklui, 30-tyje vietų, pasauliniu mastu. Jūsų
krovinys su KN Sure yra saugiose rankose.

KN Sure - draudimo paslauga, skirta verslui, kurio veikloje itin
svarbi tiekimo grandinė. KN Sure produktai sukurti ir pritaikyti
pagal siuntų dažnį bei reikalavimus, keliamus paslaugoms. KN Sure
draudimo sprendimai gali būti pritaikyti konkrečiai pramonės šakai,
kurioje Jūs dirbate.

Privalumai Jums
“ Vieno langelio” principas ir kroviniams ir krovinių
draudimui
Žalos atveju – pilna kompensacija už apdraustas
prekes, neatsižvelgiant į standartines vežėjų
atsakomybės ribas
Konkurencingos draudimo įmokos

www.kn-sure.kuehne–nagel.com

P aslauga apima gabenimą nuo durų iki durų, įskaitant
krovinių pakrovimą ir iškrovimą
Greitas ir lengvas galiojančių pretenzijų apmokėjimas
Nėra papildomo draudimo administravimo
Perdrausta rinkoje lyderiaujančių draudimo bendrovių.

insurance.ee@nacora.com

