Obrazec za uveljavitev pravice do pomoči pri vložitvi odškodninskega
zahtevka

Pripelji Ideje, d.o.o.
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor
Matična št.: 8209898000
info@pripelji.si
Če želi pogodbenik v sklopu sklenjene komisijske pogodbe koristiti pomoč pri vložitvi
odškodninskega zahtevka za nastanek poškodbe ali/in izgube pošiljke, mora
pogodbenik posredovati vse v nadaljevanju zahtevane podatke. S pravilno izpolnjenim
in posredovanim zahtevkom za pomoč pri vložitvi odškodninskega zahtevka, se
pogodbenik strinja, da se lahko začne s strani družbe Pripelji Ideje, d.o.o. izvajati
namenska podporna storitev.
Številka naročila:_______________________________________________________
(katerega del je pošiljka za katero se zahteva pomoč pri vložitvi odškodninskega zahtevka)

Številka pošiljke:_______________________________________________________
(za katero se zahteva pomoč pri vložitvi odškodninskega zahtevka)

Naziv podjetja pogodbenika:______________________________________________
(podatki morajo biti enaki, kot so navedeni v uporabniškem računu pogodbenika oziroma v oddanem naročilu)

Matična št. podjetja pogodbenika:__________________________________________
(podatki morajo biti enaki, kot so navedeni v uporabniškem računu pogodbenika oziroma v oddanem naročilu)

Naziv pošiljatelja:_______________________________________________________
(podatki morajo biti enaki, kot so navedeni v oddanem naročilu za pošiljatelja)

Naslov pošiljatelja:______________________________________________________
(podatki morajo biti enaki, kot so navedeni v oddanem naročilu za pošiljatelja)
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Datum prevzema pošiljke:________________________________________________
(Datum, ko je bila uspešno prevzeta pošiljka pri pošiljatelju)

Ime in priimek (ali naziv podjetja) prejemnika pošiljke:__________________________
(podatki morajo biti enaki, kot so navedeni v oddanem naročilu za prejemnika)

Naslov prejemnika:_____________________________________________________
(podatki morajo biti enaki, kot so navedeni v oddanem naročilu za prejemnika)

Podatki o nastali škodi na pošiljki:
(opišite poškodbe na zunanji embalaži pošiljke, kot tudi morebitne poškodbe vsebine pošiljke)

Vsebina pošiljke (blago oziroma predmeti, ki so del vsebine pošiljke):_____________________
Vrednost pošiljke (brez ddv):__________________________________________ EUR
Zahtevan znesek za povračilo:_________________________________________ EUR
Priloge poslanemu obrazcu:
- (Obvezno) Kopija podpisanega potrdila o prevzemu (ki ga je izstavil voznik izbranega
partnerja kurirja pošiljatelju pri prevzemu pošiljke)
- (Obvezno) Kopija elektronskega sporočila “Potrdilo o oddanem naročilu” (ki smo ga poslali na
naslov elektronske pošte pogodbenika oziroma pošiljatelja po uspešni oddaji naročila)
- (Obvezno) Kopija računa (ki se je izdal s strani pošiljatelja stranki oziroma prejemniku pošiljke in na
katerem je razvidna natančna vrednost vsebine pošiljke)
- (Obvezno) Fotografije poškodb na pošiljki (na fotografijah mora biti jasno razvidna poškodba, pri
tem mora obstajati trden dokaz, da je do poškodbe, ki je del fotografij prišlo med izvajanjem
prevozne storitve)
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- (Priložite le, če je prejemnik z voznikom izbranega partnerja kurirja podpisal potrdilo o poškodbi)
Kopija podpisanega potrdila o poškodbi

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec (Obrazec za uveljavitev pravice do pomoči pri vložitvi
odškodninskega zahtevka) pošljite na naslov elektronske pošte info@pripelji.si. S posredovanjem
podpisanega obrazca se pogodbenik strinja s splošnimi pogoji poslovanja, ki so dostopni na spletni strani
www.pripelji.si.
Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo po prejemu pravilno izpolnjenega in pravočasno posredovanega obrazca,
prvo preverila vse prejete podatke in ostala dokazila, nato začela postopek lociranja stanja pošiljke pri
izbranem partnerju kurirju, ter v primeru potrditve nastanka poškodbe ali/in izgube pošiljke, na zahtevo
pogodbenika (skupaj s prejetimi podatki in prilogami) vložila odškodninski zahtevek pri izbranem partnerju
kurirju. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. lahko pogodbenika pozove k posredovanju dodatnih podatkov ali/in
dokazil, ki jih družba potrebuje za lociranje stanja pošiljke ali/in vložitev odškodninskega zahtevka pri
izbranem partnerju kurirju. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo pogodbeniku zaračunala stroške za izvedbo
pomoči pri vložitvi odškodninskega zahtevka, in sicer v skladu z veljavnim cenikom podpornih storitev, ki
je objavljen na spletni strani www.pripelji.si, razen, če ima pogodbenik v sklopu sklenjenega naročniškega
razmerja dogovorjeno, da se pomoč pri vložitvi odškodninskega zahtevka izvaja brezplačno.
Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne deluje, kot zavarovalnica, niti v okviru opravljanja storitev v skladu s temi
splošnimi pogoji poslovanja ne ponuja produktov in storitev zavarovanj. Produkte zavarovanj pošiljk
ponujajo neposredno partnerji kurirji, ali zavarovalnice na podlagi dogovorov sklenjenih s partnerji kurirji.
Izključno splošni pogoji poslovanja izbranega partnerja kurirja in zavarovalnic veljajo v vseh zadevah, ki
se nanašajo na zavarovanje pošiljk in reševanje odškodninskih zahtevkov povezanih z izvajanjem
prevoznih in drugih s prevozom povezanih storitev.

Datum in kraj:

Podpis in žig:

____________________

______________________________
(Če ne poslujete z žigom, to navedite zraven podpisa)
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