NACORA International
Insurance Borker Service
Integrated CARGO service solutions
Ndermjetesuesi juaj per sigurim malli ne Evropen Lindore

Kush jemi ne
h

• NACORA është themeluar në vitin 1972 dhe është një
nga kompanite kryesore qe ofron sigurim mallrash ne
mbare boten.
• NACORA Evropa Lindore eshte themeluar me 2008 dhe
ofron sigurim te mallit ne 21 + 9(CIS) shtete te Evropes
Lindore.
• NACORA ka një partneritet të forte me top 5 linjat
detare ne botë dhe jep stabilitet financiar dhe sinergji
duke përdorur rrjetin global.
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NACORA Stacionet e shërbimit
NACORA Sherbimi I menaxhimit te riskut (RMS)– Rrjeti global
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Qendrat Nacora RMS ekzistuese
Qendrat Nacora RMS te planifikuara

Partner
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KnowHow
Sherbim
Regjional Te shpejte & Fleksibil

Numrat kyq
NACORA Evropa Lindore 2016

Dergesat e siguruara:
62.000
Primi i gjeneruar:
EUR 8Milion
Numri i punetoreve:
9
Ankesat e zgjidhura:
2.500

Sherbimet tona kryesore
• Qellimi yne kryesor eshte te menjanojme te gjitha
problemet qe ju shkaktojne koke dhembje klienteve
dhe transportueseve:
–Sherbimi i sigurimit te mallit perms sigurimeve me te
vleresuara
–Menaxhimi i kerkesave nga detyrimet
–Menaxhimi i kerkesave nga programi I sigurimit te mallit
–Aktivitete recurs-drejtuese
–Auditimi & Edukimi ne fushen e masave te parandalimit te
riskut dhe instruksione rreth menaxhimit te riskut.

Sherbimet tona kryesore
• Qellimi yne kryesor eshte te menjanojme te gjitha
problemet qe jushkaktojne kokedhembje.
–Program transparent i sigurimit te kargos qe integrohet
lehte ne operimet tuaja ditore
• SPOT– Sigurim rast pas rasti
• FLEX –Sigurim I te gjitha dergesave te kontraktuara me
transporuesin tuaj.
• FIX–ALL Zgjidhje e perfshire e mbuleses pavaresisht nga transportuesi

–Faturimi transparent i primit eshte ne raportin e klientit tuaj

Ekspozimi ndaj riskut gjate
transportit
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Ekspozimi ndaj riskut
gjate transportit
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Ekspozimi ndaj riskut gjate
transportit
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Shembuj të kërkesave tona të fundit
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Pse eshte sigurimi aq i rendesishem?


Gjate transportit mallerat jane te ekspozuara ndaj demtimit ose humbjes



Mund te ndodhin ngjarje të papritura (stuhitë, përmbytjet, dëme,
shkatërrimi, humbja, vjedhjedhegrabitje, etj) gjatë procesit të
transportit të cilat mund të ndikojnë negativisht në ngarkesën tuaj
dhe biznesin tuaj kryesor



Eshte kusht primar I cdo kontrate nderkombetare te shitjes se
mallerave qe ose nisesi ose pritesi duhet te aranzhoje sigurim
adekuat te mallerave ne perputhje me termat e kontraktuara te
transportit (INCOTERMS).



Sigurimi i mallerave mbron mallerat e transportuara prej kohes qe
niset nga vendi i origjines deri kur arrin ne destinimin final.
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Kompensimi maksimal ne rast demtimi/humbje
Shembull:100kg; Vlera e siguruar:EUR20000
PA SIGURIM
100kg ×SDR*
SIGURUAR
Trans. ajror:

EUR 2090

Trans. ajror:

EUR 20 000

Trans. detar:
220 EUR

Trans. detar:

EUR 20 000

Trans. rrugor:
Tokesor:913

Trans. rrugor:

EURHekuru.:1870

Tokesor:EUR 20 000

EUR

Hekuru.EUR 20 000

*1 SDR eshte perafersisht 1.1EUR. Per kurs te perditesuar te SDR ju lutem vizitoni: www.imf.org
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Perjashtimet e transportuesit
nga detyrimet
Perjashtimet nga detyrimet
1.Faji i klientit/ shkaktimi i
riskut (natyra e kargos,
paketimi etj.):

Trans.detar
(H(V)R)

Trans. Ajror
(Montreal
Convention)

Tokesor
(CMR)

Hekuru
dhor
(CIM)

NUK KA
PERGJEGJESI

NUK KA
PERGJEGJESI

NUK KA
PERGJEGJESI

NUK KA
PERGJEGJESI

NUK KA
PERGJEGJESI

NUK KA
PERGJEGJESI

NUK KA
PERGJEGJESI

NUK KA
PERGJEGJESI

3.Kafshe te gjalla

NUK KA PERGJEGJESI

NUK KA PERGJEGJESI

NUK KA PERGJEGJESI

NUK KA PERGJEGJESI

4.Forca madhore / Rethana te
pa evitueshme

NUK KA
PERGJEGJESI PËRGJEGJËS

NUK KA
PERGJEGJESI

NUK KA
PERGJEGJESI

5.Defekt i fshehur qe nuk
detektohet me kujdesin e duhur

NUK KA
PËRGJEGJËS
PERGJEGJESI

6.Ngarkesat e hapura, pa
ngrohje apo mbulesë

NUK KA
PERGJEGJESI

2.Nderhyrja e qeverise,
grevat, trazirat, kuarantina,
arrestime, lufta, konfliktet e
armatosura, pirateria

NUK KA
NDERLIDHJE

PËRGJEGJËS
NUK KA
PERGJEGJESI

PËRGJEGJËS
NUK KA
PERGJEGJESI

Transportuesi detar Nuk detyrohet kur:
1.Gabim në navigacion.
2. Zjarr, pervec nese eshte shkaktuar me vete faj te
transportuesit.
3.Rreziqet dhe aksidentet e detit apo ujëra vetë tjera
të lundrueshëm.
4.Force madhore.
5.Detyrimi per te ofruar ndihme*

Skenaret e pergjithshem mesatare
PA
SIGURIM
Tegjithashpenzimetb
ijnembiju.
Nëse nuk keni depozitë në të
holla ose një garanci
bankare, ngarkesa juaj nuk
do të lirohet.

Keni obligim te rregulloni
tere dokumentacionin per
personin e autorizuar.

SIGURUAR
Edhe ICC(C )FULLY
Mbulon shpenzimet e
Skenareve te
pergjithshem mesatar
Nuk ka nevojë për t'u
Shqetësuar rreth
Burokracisë ose
dokumentacionit
E vazhdoni biznesin tuaj
me mendje te qete

Arugumentet kryesore
rreth sigurimit te ngarkesave
• Sigurimi I mallit kompenson shumën e plotë të humbjes
dhe nuk ka asnjë kufizim si në pasiv te transportuesit
• Llogaritja behet ne menyre te thjeshte.
• Ju mbroni klientin tuaj dhe permiresoni aftesite
profesionale duke u kujdesur
• Prime atraktive te sigurimit
• Sigurimi printohet ndaras ne dokumentin e transportit
• Partnere te besueshem te sigurimit
• Certifikatat e sigurimit mund te leshohen permes
E-insurance gate way te mundesuar nga NACORA

Oferta jone
• NACORA ju jep llogari personale te sigurimit te kargos
• NACORA kujdeset per zgjidhjen e kerkesave
• NACORA ju informon me zhvillimet më të fundit në fushen e
masave të parandalimit të rrezikut
• NACORA ju ofron me zgjidhjen e orintuar ndaj klientit per sigurim te mallit
Spot/Flex/Fix
– Spot:Rast pas rasti
– Flex: jep perparesi qe te gjitha dergesat qe keni sigurohen ne nje
llogari qe regjistrohet
– FIX: Marreveshja juaj kornize ku ju mund te vendosni dergesat
tuaja qe do te sigurohen nga NACORA Insurance Broker
Service.

Pse duhet klienti juaj te
merr parayshe FIX?
 Te gjitha nga nje vend– Nuk ka nevoje te mendoni ku te
drejtoheni.
ESHTE GJITHMONE PRO TRANSPORT,KNand NACORA.
 PRO TRANSPORT, KNand NACORA jane profesioniste ne
transportin detar te mallerave. Ne japim
ekspertizen e drejtë të rrezikut.
 Cmime me atraktive fale fuqise se NACORA.
 Me pak pune administrative sepse ne kerkojme
qarkullimin e vitit paraprak vetem nje here ne vit.
 Thjeshtesi sepse te gjitha dergesat jane te siguruara nga nje
kompani dhe jo disa kompani transportuese.

Oferta jone!
TesiguruaraPO/JO

ICC(A)

B

Zjarr+ shperthim
Perplasje, ngecje
Permbytje, fundosje
Devijim hekurudhor
Ndeshje
Shkarkimi i ngarkesës
në portin e fatkeqësisë

Mesatarja e pergjithshme

PO!

C

Oferta jone!
SIGURUAR PO/JO

ICC(A)

B

C

Hedhje ngarkese nga anija

PO

PO

PO

Lageshti gjate transportit

PO

PO

JO

Force madhore (p.sh. termet, vullkan, rrufe,
permbytje)

PO

PO

JO

Hyrja ne det, liqen ose ujë të lumit

PO

Humbje e plote e mallit te ngarkuar
Humbje e plote e mallit gjate ngarkimit apo shkarkimit

PO

PO
PO

PO

JO
JO

PO

JO

Vendosje e gabuar nga nisesi

PO

Vjedhje, mungese malli, jo dorezimi

PO

JO

JO

Rrjedhje

PO

JO

JO

Demtim me qellim te keq

PO

JO

JO

Demtim apo humbje fizike nga faktore te jashtem

PO

JO

JO

JO

JO

Kalkulimi i primit

VLERA e mallerave te ngarkuara (per
vit)
xTarifa e sigurimit
=Primi

5 arsyet pse te
zgjedhni NACORA
• NACORA flet të njëjtën gjuhë si ju, por ne jemi në gjendje të përkthejmë
kuptimin drejt transportuesve te mallrave dhe kompanive të sigurimeve

•

NACORA kujdeset në lidhje me biznesin tuaj në rast të një kërkese
per demin e ndodhur te merrni kompensim sa mëshpejt tëjetë e
mundur

•

NACORA është në gjendje per të menaxhuar sasinë e plotë të parave
me anë të një program të sigurimit të mallrave dhe jo vetëm nivelin e
traktateve dhe konventave pergjegjese

•

NACORA është e përfaqësuar në të gjitha vendet e Evropës
Lindore dhe globalisht në më shumë se 42 vende

•

NACORA ju ndihmon per të minimizuar rrezikun e transportit te mallrave permes
menaxherëve të dedikuar te rrezikut

Na kontaktoni
Mr.ChristophSchrötter
Drejtor menagjues
Nacora Insurance Brokers GmbH

Ju faleminderit per vemendjen

