PRODUKTOVÝ LIST

POJIŠTĚNÍ
PRO SILNIČNÍHO DOPRAVCE
Smluvní dopravci a ostatní subjekty podílející se na organizaci silniční přepravy jsou
v případě vzniku škody na přepravovaném nákladu povinni ji uhradit, pokud jsou
za ni v souladu s právními předpisy a mezinárodními úmluvami shledáni odpovědnými.
Pojistné krytí
• Věcná škoda na přepravovaném zboží

Výhody
• Rozsah pojištění je dán právní úpravou odpovědnosti.
• Územní platnost pojištění se vztahuje jak na tuzemské
tak mezinárodní přepravy na území Evropy (s výjimkou
Albánie, Kosova a Černé Hory).
• Možnost provádění šetření škody a vyřizování nároků
na náhradu v místě vzniku škody.

• Náklady právní ochrany
• Výdaje vynaložené na zachraňovací náklady
• Vícenáklady spojené se škodou na nákladu
• Škoda následkem pozdního dodání do výše přepravného
• Vícenáklady marné přepravy

• Aktuální stav vozového parku je dokládán pojistkou,
kterou pojistitel vystavuje při každé změně.
• Možnost využití specializovaných služeb při konzultaci
ložení a zajištění nákladu nebo jeho manipulací.
• Základní rozsah pojištění zahrnuje nároky na náhradu
škody odcizením nebo krádeží a překročením dodací
lhůty a vztahuje se i na přepravy prováděné náhradním
vozidlem.

• Nákládka a vykládka
Komu je pojištění určeno
Pojištění On The Road je určeno především subjektům podnikajícím v silniční dopravě. Chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při uplatnění nároku na
náhradu škody vzniklé během přepravy. Tento nárok může pro dopravce představovat značný finanční závazek.
Prokázání kvalitního pojištění dopravce je často požadováno ze strany objednatele přepravy a sjednání pojištění je jednou z podmínek uzavření přepravní smlouvy.

• Pojištění je možno rozšířit i na kabotážní přepravy
v zemích EU.
• Možnost navýšení limitu plnění do výše udané ceny
nad váhový limit ručení.

Hlavní výhody společnosti Colonnade
• Silné finanční zázemí kanadského
Fairfax Financial Holdings.
• Přímá komunikace se zkušeným týmem
upisovatelů a likvidátorů.
• Špičkový servis.
• Jsme držitelem finančního ratingu A- (Excellent)
ratingové agentury A.M.Best.
• Osobní přístup, flexibilita a znalost
pojistného trhu.
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Pojišťovna Colonnade vstoupila v roce 2016 na středo a východoevropský pojistný trh převzetím pojistných aktivit
australské pojišťovny QBE a v roce 2017 pokračovala v expanzi akvizicí poboček americké AIG. V sedmi zemích
regionu je reprezentována více než 460 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného přesahujícího
161 milionů euro (2018). Colonnade je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) a úvěrového ratingu a- se
stabilním výhledem od ratingové agentury A.M.Best.
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