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Pojištění odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Česká pojišťovna a.s.
Česká republika

Produkt:
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
Pojištění odpovědnosti zasílatele

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete
v předsmluvních informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění
(ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).
O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce v souvislosti s provozováním silniční nákladní dopravy dle přepravních
smluv. Pojištění odpovědnosti zasílatele v souvislosti s obstaráváním přepravy dle zasílatelských smluv. Pojištění se
sjednává jako škodové.

Co je předmětem pojištění?
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SILNIČNÍHO DOPRAVCE
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na
převážených věcech, pokud došlo k jejich poškození
nebo zničení například v důsledku:
Manipulace dopravcem při nakládce a vykládce
Dopravní nehody
Poruchy chladícího zařízení
Zvlhnutí protrženou plachtou návěsu
Prodlení s dodáním
K základnímu rozsahu pojištění lze připojistit
například odpovědnost za škodu:
• Vzniklou loupežným přepadením či odcizením
• Způsobenou následným smluvním poddopravcem
• Na přepravovaných motorových vozidlech v rámci
odtahové služby
• V rozsahu článku 24 Úmluvy CMR
• V důsledku překročení dodací lhůty
• Vzniklou při provozování kabotážních přeprav v SRN
Připojištění asistence
Maximální rozsah asistenčních služeb v případě havárie
vozidla, k dispozici 24 hodin denně:
•
•
•
•
•

Přeložení přepravovaných věcí z místa havárie
Přistavení náhradního vozidla
Odvoz přepravovaných věcí do místa uskladnění
Uskladnění přepravovaných věcí
Prohlídka havarijním komisařem vč. zorganizování
hovoru v angličtině
• Vyproštění vozidla v místě havárie a přesun na
komunikaci

Na co se pojištění nevztahuje?
Hlavní výluky:
Škody vzniklé v souvislosti s válkou a stávkou
Úmyslně způsobené škody
Škody na přepravovaných zbraních a cennostech
Pokuty uložené pojištěnému
Vlastní škody
Vybrané výluky, z nichž některé lze připojistit:
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SILNIČNÍHO DOPRAVCE
Jiná škoda než na přepravovaných věcech
Loupež, odcizení, ztráta přepravovaných věcí
Škody vzniklé při přepravách pomocí dalšího dopravce
Škody v rozsahu článku 24 a 26 Úmluvy CMR
Škody v důsledku vadně provedené nakládky, vykládky
Škody v důsledku chybně nastavené teploty
Škody na přepravovaných ojetých a havarovaných
vozidlech
Škody na přepravovaných výbušninách, živých
zvířatech či stěhovaných svršcích
Připojištění asistence:
• Události vzniklé následkem požití alkoholu, drog či
jiných omamných látek
• Škody vzniklé poruchou vozidla
• Náklady na služby, vynaložené bez souhlasu pojišťovny,
pokud jejich výše přesahuje místně obvyklé ceny
pojišťovny
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZASÍLATELE
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu
vzniklou při obstarávání přepravy (a to i při použití
mezizasílatele). Jde například o následující škody:
Poškození zásilky
Zničení zásilky
Finanční škody
K základnímu rozsahu pojištění lze připojistit
například odpovědnost za škodu:
• Na věcech užívaných (např. manipulační technika)
• Na věcech převzatých (např. skladované zásilky)
• Vzniklou poškozením či zničením převážených
zásilek v případě zasílatele v pozici dopravce
• Vzniklou odcizením převážených zásilek v případě
zasílatele v pozici silničního dopravce
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZASÍLATELE
Škody na věcech užívaných a převzatých
Pokud zasílatel přepravu sám provede
Není uzavřena zasílatelská smlouva
U zasílatele v pozici dopravce:
Jiná škoda než na přepravovaných věcech
Loupež, odcizení, ztráta přepravovaných věcí
Škody vzniklé při přepravách pomocí dalšího
dopravce
Škody v rozsahu článku 24 a 26 Úmluvy CMR

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Horní hranicí pojistného plnění se rozumí limit/sublimit
pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, který
stanoví klient na vlastní odpovědnost
Možnost snížení pojistného plnění v případě porušení
povinností z pojištění
Při přepravách dle Úmluvy CMR je náhrada škody
omezena váhovým limitem
Pojištění se nevztahuje na škody, za které pojištěný
neodpovídá

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Na území sjednaném v pojistné smlouvě.
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce lze sjednat pro vnitrostátní a mezinárodní přepravy na geografickém území Evropy.
Pojištění odpovědnosti zasílatele lze sjednat s územním rozsahem celý svět.

Jaké mám povinnosti?
– Řádně a včas hradit pojistné
– Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou
zpracovávány jejich osobní údaje
– Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností (např. změnu
jména, příjmení, názvu, adresy, elektronické adresy, dále úpadek nebo hrozící úpadek)
– Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci jejího
rozsahu a následků
– Oznámit bezodkladně pojistnou událost
– Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojišťovnou
– Umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění
– Pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu škody, postupovat podle pokynů pojišťovny
– Nesmím bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu v jakékoliv formě
– Nesmím uzavřít soudní smír ani zapříčinit vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání
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Kdy a jak provádět platby?
Pojistné je stanoveno jako tzv. běžné pojistné (za roční pojistné období), není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Běžné pojistné je splatné prvního dne příslušného pojistného období a jednorázové pojistné je splatné dnem počátku
pojištění, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
V pojistné smlouvě je možné dohodnout hrazení pojistného ve splátkách. Výše, způsob a frekvence placení pojistného
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění nebo v době vymezené pojistnou smlouvou. Pojištění
začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Den počátku pojištění může být nejdříve následující den
po uzavření pojistné smlouvy. Bylo-li to ujednáno v pojistné smlouvě, může se pojištění vztahovat i na dobu přede dnem
uzavření pojistné smlouvy.
Pojištění končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Pojištění může skončit dříve, zejména odstoupením od pojistné
smlouvy, výpovědí, dohodou, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného pojistného
nebo jeho části, zánikem pojistného zájmu. To platí i pro pojištění sjednané na dobu neurčitou.
Pojištění může pokračovat i po uplynutí dohodnuté doby, je-li sjednáno její automatické prodloužení.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
- po uzavření pojistné smlouvy, výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
- po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
- na konci pojistného období, výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období
Máte také právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména:
- v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo
obchodní prostory pojišťovny, do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných
podmínek
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