Посебни услови за осигурување
од ризик расипување на стока
во превоз

[1] Според овие Посебни услови, осигурувачот ги покрива штетите
кои ќе настанат поради расипување на осигурената стока во
превоз, како последица на природните својства на стоката.
[2] Осигуреникот е должен пратката да ја превозува со превозни  
средства опремени   со разладни уреди или превозни средства
без разладни уреди, под услов да е можен таков превоз во однос
на карактеристиките на стоката и релацијата на превозот.
[3] Ова осигурување важи со услов дека пратката, пред испораката,
била прегледана од меродавни и стручни лица и дека е
приложена потврда и/или сертификат дека пратката е погодна
за превоз, односно дека пратката ги задоволува пропишаните
стандарди и дека пред испораката и утоварот во разладниот
простор, со правилна постапка е разладена, на правилна и
пропишана температура за превоз во разладниот простор.
[4] Осигурителното покритие започнува во моментот кога пратката
е натоварена на превозното средство, а завршува кога пратката,
во најкус можен рок, е истоварена од превозното средство на
крајната дестинација наведена во полисата за осигурување. При
комбиниран превоз, осигурувањето покрива пратки и во текот
на меѓувскладирање, со услов дека пратката е складирана под
истите услови какви што биле во текот на превозот, но најмногу
толку време колку што е потребно за редовно продолжување на
превозот.
[5] Штетите настанати поради расипување на стоката во превоз,
мора да бидат документирани со потврда или сертификат од
меродавен вештак на крајната дестинација или во местото каде
што е забележана штетата.
[6] Осигурувањето според овие Посебни услови не покрива штети
на пратката настанати поради ризик од замрзнување и/или
ризик од одмрзнување и/или ризик од самозапалување.
[7] Осигурувањето според овие Посебни услови се склучува ако
претходно е договорено осигурување според Општите услови за
осигурување на стока во превоз и според Посебните услови за
осигурување на стока во превоз против сите ризици КЛ-крг-2.
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