POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ
PŘEPRAVNÍCH RIZIK ZE SMLOUVY O PŘEPRAVĚ VĚCÍ

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

6.

1.1

Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním
přepravních rizik vyplývajících z přepravní smlouvy se řídí (1)
pojistnou smlouvou, (2) smluvními ujednáními k pojistné smlouvě
a (3) těmito podmínkami. Dokumenty (2) a (3) tvoří nedílnou součást
pojistné smlouvy. Odvolává-li se pojistná smlouva na údaje vyplněné
pojistníkem v dotazníku nebo návrhu na uzavření pojistné smlouvy,
je takový dotazník nebo návrh považován za součást pojistné
smlouvy.
Nejsou-li některá práva a povinnosti pojistitele, pojistníka či
pojištěného, jakož i pojmy a definice, upraveny v podmínkách nebo
v pojistné smlouvě, řídí se příslušnou částí občanského zákoníku
a platnými právními předpisy, které se vztahují k přepravě věci.
Tyto podmínky mají přednost před ustanoveními občanského
zákoníku anebo příslušných platných právních předpisů, od kterých
se lze odchýlit. V případě rozporu mezi podmínkami a pojistnou
smlouvou mají přednost ustanovení pojistné smlouvy. V případě
rozporu mezi smluvními ujednáními k pojistné smlouvě a těmito
podmínkami mají přednost smluvní ujednání.

6.1

1.2

1.3

2.

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ

2.1

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené
povinnosti pojištěného k náhradě škody vzniklé jinému na
přepravované věci, pokud tato škoda vznikla v souvislosti s činností
pojištěného jako silničního dopravce na základě přepravní smlouvy.

3.

POJISTNÁ UDÁLOST

3.1

Pojistitel poskytne pojistné plnění v rozsahu dohodnutém v pojistné
smlouvě, pokud nastane pojistná událost definovaná v těchto
podmínkách.
Pojistnou událostí se pro účely těchto podmínek rozumí vznik
povinnosti pojištěného nahradit škodu na nákladu, pokud tato škoda
vznikla nahodile při přepravě v době trvání pojištění, na území
vymezeném podmínkami nebo pojistnou smlouvou a pojištěný je
povinen ji nahradit a pokud tato povinnost k náhradě škody není
vyloučena či jinak omezena v podmínkách, smluvních ujednáních
nebo pojistné smlouvě či se pro tuto povinnost k náhradě škody
neuplatní liberační důvod podle příslušných právních předpisů.
Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo
z více příčin, mezi nimiž existuje přímá souvislost, je pro účely těchto
podmínek považováno za jednu pojistnou událost bez ohledu na
počet poškozených.

3.2

3.3

4.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

4.1

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného jako silničního
dopravce k náhradě škody, která je upravena v právních předpisech
České republiky týkajících se tuzemské přepravy a v Úmluvě CMR
týkající se mezinárodní přepravy.
Pojištění se vztahuje pouze pro nároky uplatněné z přepravní
smlouvy, ke které byl vydán přepravní doklad v písemné formě
(nákladní list, dodací list) potvrzený odesilatelem a dopravcem,
a pouze pokud byl k přepravovanému nákladu vystaven daňový
doklad, obchodní faktura nebo jiný doklad potvrzující hodnotu
nákladu.
Pojištění se vztahuje pouze na povinnost k náhradě škody, která
vznikla při přepravě prováděné jménem pojištěného a vozidlem,
které je specifikováno v pojistné smlouvě anebo v pojistce.
V případě vzniku pojistné události má pojištěný právo, aby za něj
pojistitel uhradil peněžitou náhradu věcné škody vzniklé na nákladu
a náklady vzniklé v souvislosti s obranou proti uplatněnému nároku
na náhradu škody v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 13.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že se toto pojištění nevztahuje
na náhradu nemajetkové újmy.
Pojistitel poskytne pojistné plnění ve formě finančního plnění.
Pojistné plnění ve formě naturální restituce se vylučuje.

4.2

4.3
4.4

4.5

6.2

6.3

6.4

6.5

SPOLUÚČAST
Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného, jejíž výše je
dohodnuta v pojistné smlouvě.
Spoluúčastí se rozumí částka, o kterou se snižuje rozsah pojistného
plnění při každé pojistné události. Za pojistnou událost, při které by
pojistné plnění nepřevýšilo dohodnutou spoluúčast, pojistné plnění
nenáleží

ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ

7.1

5.1

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při kterých došlo ke škodě
v tuzemsku a na území Evropy, s výjimkou Albánie, Kosova, Černé
Hory a zemí bývalého Sovětského svazu kromě Litvy, Lotyšska
a Estonska.
V pojistné smlouvě lze pojištění rozšířit i na území evropské části
bývalého Sovětského svazu.
Územní rozsah pojištění lze v pojistné smlouvě omezit nebo sjednat
jeho rozšíření.

7.2

5.3

Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě škody způsobené:
a) úmyslně pojištěným, pojistníkem nebo jinou osobou z podnětu
některého z nich či osobou pověřenou některým z nich k provedení
přepravy,
b) jinak než na přepravovaném nákladu nebo převzatou nad rámec
právních povinností,
c) v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně
nebo v rozporu s platnými právními předpisy,
d) překročením užitné nosnosti vozidla nebo použitím nezpůsobilého
nebo nevhodného vozidla,
e) nedostatečným, nevhodným, vadným nebo chybějícím obalem,
f) přirozenou povahou nákladu nebo spolunaloženými věcmi bez
jiného vnějšího vlivu,
g) hmyzem, hlodavci nebo jinými živými organismy,
h) zásahem orgánu státní správy nebo samosprávy,
i) zabavením, zadržením, sabotáží, loupežným přepadením,
j) porušením právních předpisů o dovozu, vývozu nebo předpisů
o zvláštním režimu přepravy,
k) přímo nebo nepřímo přítomností nebo působením jaderné energie,
ionizujícího záření nebo radioaktivity z jakéhokoliv důvodu
a kybernetickým nebezpečím,
l) pojistným nebezpečím, pro které je v právních předpisech stanovena
povinnost sjednat pojištění odpovědnosti,
m) skutečností nebo okolností, která existovala v době uzavření pojistné
smlouvy a o které pojištěný věděl nebo vědět mohl.
Pojištění se dále nevztahuje na povinnost k náhradě škody:
a) jejíž uplatnění proti pojištěnému bylo promlčeno,
b) vzniklé v souvislosti s válečnými a válce podobnými událostmi,
teroristickou akcí nebo jiným jednáním motivovaným politicky,
nábožensky, ideologicky, sociálně nebo rasově,
c) spočívající v pokutách, penále, úrocích a jiných platbách sankční
nebo preventivní povahy a/nebo představujících odvodové
povinnosti vůči státu,
d) přiznané poškozenému rozhodnutím podle jurisdikce cizího státu,
v rozsahu, v jakém převyšuje náhradu, která by byla přiznána podle
právních předpisů platných v České republice,
e) vyplývající z dohod podle čl. 24 a 26 Úmluvy CMR a dohod nad
rámec platných právních předpisů,
f) vzniklé při skladování, které není součástí přepravy anebo je delší
než 7 dnů,
g) vzniklé při odstavení vozidla s nákladem mimo trasu přepravy.
Pojištění se dále nevztahuje na povinnost k náhradě škody vzniklé
na:
a) penězích jakékoliv měny, ceninách, cennostech, listinách
a dokladech,
b) drahých kovech nebo kamenech, jakož i věcech z nich vyrobených,
špercích, starožitnostech, věcech s historickou, uměleckou nebo
sběratelskou hodnotou a nosičích dat,
c) živých zvířatech a rostlinách,
d) lihovinách, tabákových výrobcích, mobilních telefonech a herních
konzolích.
Není-li ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na povinnost
k náhradě škody vzniklé:
a) na zbraních, střelivu, výbušninách, třaskavinách, jedech, jedovatých
a omamných látkách,
b) na stěhovaném nábytku a věcech osobní potřeby,
c) na nových autech,
d) pojištěnému, jeho osobě blízké ve smyslu občanského zákoníku,
společníkům pojištěného a jejich blízkým osobám, jakož i jiným
fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou s pojištěným spojené,
a to v rozsahu podílu takové osoby na kapitálu nebo vedení
pojištěného.
V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje i na
povinnost k náhradě škody vzniklé jinak, než je uvedeno v tomto
článku.

7.

5.

5.2

VÝLUKY

8.

PRÁVA A POVINNOSTI POJISTITELE, POJISTNÍKA
A POJIŠTĚNÉHO

8.1

V souladu s právními předpisy je pojistitel povinen zejména:
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a) poskytnout informace o pojistiteli a podmínkách pojištění; informace
podává zásadně v českém jazyce,
b) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistníka,
týkající se pojištění sjednávaného podle těchto podmínek,
c) vystavit pojistku jako doklad o platnosti pojištění, jakmile je uhrazeno
pojistné nebo jeho první splátka,
d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se
pojištění, jakož i o skutečnostech, které se při sjednání nebo správě
pojištění nebo při likvidaci pojistné události dozví; informace může
poskytnout jen se souhlasem pojištěného nebo na základě
a v rozsahu podle zvláštního právního předpisu.
8.2
Pojištěný je povinen učinit opatření k zabránění vzniku škody, která
by mohla být pojistnou událostí a splnit pokyny směřující
k odstranění nedostatků v provozování pojištěné činnosti, které po
něm lze rozumně vyžadovat.
8.3
Pojistník a pojištěný jsou kromě povinností stanovených právními
předpisy povinni:
a) umožnit pojistiteli posoudit riziko přebírané do pojištění, zejména
pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojistitele týkající se
pojištění; to platí i v případě, že jde o změnu pojistné smlouvy; pro
účely tohoto článku se za písemné dotazy pojistitele považují otázky
uvedené v dotazníku, byť je předkládán prostřednictvím
zprostředkovatele,
b) sdělit pokud možno předem, jinak bez zbytečného odkladu, všechny
skutečnosti, které mají vliv na výši pojistného rizika nebo změny,
které v průběhu trvání pojištění nastanou ve skutečnostech,
o kterých pojistitele informoval při sjednávání pojištění, nebo
jakoukoliv podstatnou okolnost, která může mít s ohledem na druh
nákladu nebo způsob přepravy vliv na vznik nepřiměřeně velké
škody, kterou může být povinen nahradit,
c) umožnit pojistiteli ověření správnosti a úplnosti podkladů pro výpočet
pojistného kdykoliv v průběhu trvání pojištění a nahlédnutí do
rozhodných písemností týkajících se pojištění nebo práv a povinností
z něho vyplývajících,
d) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat
povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které
mu ukládají právní předpisy nebo které jsou obsaženy v těchto
podmínkách nebo v pojistné smlouvě nebo v potvrzené objednávce
přepravy, a totéž požadovat od třetích osob; dozví-li se o porušení
těchto povinností nebo o zvýšení rizika, je povinen bez zbytečného
odkladu informovat pojistitele,
e) oznámit pojistiteli, že je pojištěn proti stejnému nebezpečí u jiného
pojistitele, sdělit jeho jméno, výši limitu pojistného plnění a rozsah
pojištění,
f) nepřipustit postoupení pohledávky na budoucí pojistné plnění bez
souhlasu pojistitele v písemné formě.
9.

NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

9.1

Při porušení povinností pojistníka nebo pojištěného uvedených
v těchto podmínkách může pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit,
jestliže by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou
smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřel za jiných podmínek.
Porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy
nebo při její změně některou z povinností uvedených v právních
předpisech, těchto podmínkách nebo v pojistné smlouvě a bylo-li
v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel přiměřeně
snížit pojistné plnění.
Porušil-li pojistník nebo pojištěný povinnosti uvedené v právních
předpisech, těchto podmínkách nebo v pojistné smlouvě, a má-li toto
porušení podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo
na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení
výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně
tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. Má
se za to, že porušení povinností uvedených v odstavci 8.3 má na
vznik pojistné události, její průběh nebo následky anebo na zjištění
nebo určení výše pojistného plnění podstatný vliv.
I pokud je pojistník odlišný od pojištěného, je splnění výše
uvedených povinností podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění
a pojistitel může využít vůči pojištěnému stejné sankce jako
v případě porušení povinností ze strany pojistníka.

9.2

9.3

9.4

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8
10.9
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10.11

10.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ SE VZNIKEM POJISTNÉ
UDÁLOSTI A NÁSLEDKY PORUŠENÍ TĚCHTO POVINNOSTÍ

10.1

Pojištěný je povinen učinit veškerá opatření, která lze na něm
rozumně požadovat, ke zmírnění následků každé škodné události.
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli každou událost, která může
mít za následek povinnost pojistitele plnit, jakmile se o ní dozví,
a poskytnout úplné a pravdivé informace o příčině a rozsahu
následků takové události, zajistit a podat důkazy o příčině, rozsahu
a výši škody, jejíž náhrada může být proti němu uplatněna, vyjádřit
se ke své povinnosti k náhradě škody, jejímu rozsahu a výši. Stejné

10.2

10.3

povinnosti má v případě, jestliže je proti němu uplatněn nárok na
náhradu škody nebo je proti němu zahájeno soudní nebo rozhodčí
řízení.
Pojištěný je povinen oznámit každou škodu, ke které došlo
následkem nehody dopravního prostředku nebo následkem události
mající znaky trestného činu nebo přestupku, příslušnému
policejnímu nebo jinému orgánu v souladu s jurisdikcí podle místa
vzniku škody a nechat okolnosti dokumentovat a vyšetřit.
Pojištěný je povinen při šetření pojistné události poskytovat pojistiteli
veškerou součinnost a umožnit mu nebo jeho zástupci šetření nutné
ke zjištění oprávněnosti nároku na náhradu škody a její výše.
Pojištěný je dále povinen předložit pojistiteli vyžádané doklady,
umožnit pořízení jejich kopií a zajištění důkazů o vzniku a rozsahu
škody.
Pojištěný není oprávněn uznat nárok na náhradu škody, poskytnout
náhradu škody nebo uzavřít smír bez předchozího souhlasu
pojistitele v písemné formě. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným formou
jednostranného zápočtu proti pojištěnému není pro pojistitele
dokladem pro stanovení vzniku a rozsahu jeho povinnosti poskytnout
pojistné plnění.
Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, jestliže příčinou pojistné
události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po jejím vzniku
a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně
v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně
zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této
skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu
neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek. Stejné oprávnění má
pojistitel i v případě, že pojištěný uvede při uplatnění práva na plnění
z pojistné smlouvy vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje
o pojistné události nebo podstatné údaje zamlčí. Dnem doručení
oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zaniká.
V případě uplatnění nároku na náhradu škody soudní cestou je
pojištěný povinen počínat si tak, aby pojistitel mohl včas a účinně
reagovat na všechna podání a jednání, dále je povinen účastnit se
všech nařízených jednání a vystupovat tak, aby spor mohl být
meritorně projednán, účinně se bránit proti neoprávněně
uplatněnému nároku a jinak postupovat podle pokynů pojistitele.
Pojištěný má právo být informován o stavu vyřizování pojistné
události, nahlédnout do podkladů, které pojistitel soustředil
v průběhu šetření, a pořídit si kopie těchto podkladů.
Pojistitel je povinen vrátit pojištěnému na požádání doklady, které
mu poskytl nebo, není-li to možné, předat mu jejich kopie.
Všechny uvedené povinnosti a práva týkající se pojištěného se podle
jejich smyslu vztahují též na pojistníka nebo jinou osobu, které
vzniklo z pojištění podle těchto podmínek právo na náhradu škody
nebo nákladů.
V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je pojistitel
oprávněn pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo porušení
povinnosti na průběh nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné
události nebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění.

11.

POJISTNÉ PLNĚNÍ

11.1

Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke
stanovení rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je považováno
za skončené, jakmile pojistitel sdělí výsledek šetření pojištěnému.
Lhůty stanovené pojistiteli v souvislosti s vyřizováním pojistné
události neběží, je-li škodná událost vyšetřována policií, hasičským
záchranným sborem nebo jiným obdobným orgánem, nebo probíháli řízení o náhradě škody. Lhůta též neběží, je-li šetření ztíženo nebo
znemožněno z jiných důvodů mimo vliv pojistitele nebo z viny
pojistníka, pojištěného nebo poškozeného.
Rozhoduje-li o náhradě škody co do důvodu, výše nebo
o oprávněnosti nároku soud nebo jiný příslušný orgán, je vznik
povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění vázán na doručení
pravomocného rozhodnutí takového orgánu.
Pojistitel poskytne pojistné plnění poškozenému, nedá-li pojištěný
jiný pokyn nebo nevyplývá-li z okolností případu, že nárok
poškozeného byl uspokojen.
Poškozený vůči pojistiteli přímý nárok na pojistné plnění nemá.
Nebylo-li ujednáno jinak nebo nevyplývá-li z okolností případu jinak,
poskytne pojistitel pojistné plnění v tuzemské měně. Pro přepočet
zahraniční měny na tuzemskou je rozhodující kurs vyhlášený
Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.
Má-li poškozený nebo pojištěný při provádění opravy nebo při
náhradě v souvislosti s pojistnou událostí nárok na odpočet daně
z přidané hodnoty (DPH), poskytne pojistitel plnění bez DPH.
Pojistitel poskytne pojistné plnění za jednu a všechny pojistné
události vzniklé v průběhu jednoho pojistného období, včetně
nákladů uvedených v článku 13 maximálně do výše celkového limitu
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě
lze sjednat pro některá vyjmenovaná pojistná nebezpečí nebo druhy

11.2

11.3

11.4
11.5
11.6

11.7
11.8
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11.9

přeprav samostatné limity pojistného plnění (sublimity), které se do
celkového limitu pojistného plnění započítávají. Limit stanoví
pojistník při sjednání pojištění.
Pojistitel neukončí šetření škodné události, jestliže nemá k dispozici
dostatečné údaje o příjemci pojistného plnění nebo jeho bankovním
spojení nebo jestliže existují důvodné pochybnosti o oprávněnosti
nároku nebo jeho výše, a to až do předložení důkazů vyvracejících
pochybnosti.

12.

UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ

12.1

Oznámení události, se kterou je spojen požadavek na pojistné
plnění, musí obsahovat alespoň číslo pojistné smlouvy, identifikaci
nákladu a vozidla, kterým byla prováděna přeprava, datum a místo
vzniku nebo zjištění škody na nákladu a její příčinu, předpokládaný
rozsah škody a identifikaci poškozeného. Jedná-li se o škodu
šetřenou policií nebo jiným orgánem dle příslušné jurisdikce, musí
oznámení obsahovat též referenční číslo spisu a adresní údaj
vyšetřujícího orgánu. Pokud oznámení neobsahuje všechny
uvedené údaje, nejedná se o oznámení ve smyslu občanského
zákoníku a lhůty s tím spojené neběží. Oznámení musí být učiněno
buď v písemné nebo elektronické formě nebo faxem.

13.

NÁKLADY A VÝDAJE

13.1

Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené občanským
zákoníkem, právními předpisy, těmito podmínkami a pojistnou
smlouvou, má v případě pojistné události právo na úhradu:
a) výloh spojených se zjištěním rozsahu a výše škody zástupcem
pojistitele nebo škodním komisařem, pokud se jedná prokazatelně
o doklad k doložení nároku, na který se vztahuje toto pojištění,
pokud k tomuto zjištění dal pojistitel předem souhlas nebo pokyn;
b) výlohy nutné k právnímu zastoupení pojištěného maximálně ve výši
mimosmluvní odměny podle platného advokátního tarifu v případě
soudního řízení, ve kterém je projednávána otázka existence
povinnosti pojištěného k náhradě škody, její rozsah a výše náhrady
škody, bez ohledu na to, zda tento nárok byl oprávněný či nikoliv,
c) výlohy vynaložené na mimosoudní vyrovnání nároku, dal-li pojistitel
k mimosoudnímu projednávání nároku na náhradu škody předem
souhlas.
13.2
V případě vzniku pojistné události, u které nárok na náhradu škody
přesahuje limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě, budou
náklady a výdaje, které jsou předmětem tohoto pojištění, hrazeny
pojistitelem pouze v poměru limitu pojistného plnění k celkové výši
nároku na náhradu.
13.3
Nad sjednaný limit pojistného plnění uhradí pojistitel účelně
vynaložené zachraňovací náklady do výše 5 % sjednaného limitu
resp. sublimitu plnění, max. však 50.000,- Kč. Pro vyloučení
pochybností se uvádí, že náklady vynaložené v souvislosti se
škodou či jinou újmou, na kterou se nevztahuje toto pojištění,
a náklady na běžnou údržbu a opravy se nepovažují za
zachraňovací náklady.
13.4
Jiné náklady a výdaje není pojistitel povinen hradit.

15.3

15.8

Pojistné, popř. splátka pojistného, se považuje za zaplacené dnem
připsání na účet pojistitele nebo jiné osoby, která je pojistitelem
zmocněna pojistné inkasovat, uvedený v pojistné smlouvě.
Zaplaceným pojistným se hradí pohledávky pojistitele za pojistníkem
na zaplacení pojistného v pořadí, v jakém vznikly.
Pojistitel je oprávněn započíst dlužné pojistné včetně úroků
z prodlení v zákonné výši na výplatu pojistného plnění.
Při zániku pojistného rizika v době trvání pojištění má pojistitel nárok
na poměrné pojistné navýšené o 20 %, minimálně však na polovinu
ročního pojistného. V případě vyplacení pojistného plnění nebo při
uplatnění nároku na náhradu škody má pojistitel nárok na celé roční
pojistné.
V pojistné smlouvě může být sjednáno zálohové pojistné vypočtené
na základě dohodnutých ukazatelů, jejichž hodnoty se v průběhu
trvání pojištění mohou měnit. Pojistník je povinen pojistitele
informovat o nastalých změnách v souladu s ujednáními pojistné
smlouvy, buď v průběhu pojistného období nebo nejpozději do 30
dnů po skončení pojistného období, o skutečné výši nebo hodnotě
dohodnutých ukazatelů, na jejichž základě pojistitel stanoví
skutečnou výši ročního pojistného. Pojistník je povinen uhradit rozdíl
mezi zálohovým pojistným a pojistným stanoveným na základě
skutečně dosažených hodnot.
Pojištění se v případě prodlení s placením pojistného nepřerušuje.

16.

VZNIK A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

16.1

Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě a sjednává se
na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců, není-li v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak. Vznik pojištění je podmíněn zaplacením
jednorázového pojistného za pojistnou dobu nebo běžného
pojistného za první pojistné období ve lhůtě uvedené v pojistné
smlouvě.
Pojištění zaniká:
uplynutím pojistné doby, bylo-li pojištění sjednáno na dobu určitou,
dohodou pojistitele a pojistníka,
dnem zániku pojištěného bez právního nástupce;
výpovědí z důvodů a ve lhůtách uvedených v občanském zákoníku,
odstoupením z důvodů uvedených v občanském zákoníku,
marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce
k zaplacení dlužného pojistného,
prokázáním ukončení provozované činnosti, pro kterou bylo pojištění
sjednáno,
odstoupením pojistitele v případě vstupu pojistníka do likvidace,
rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek pojistníka,
rozhodnutím o jiném řešení úpadku nebo zamítnutím insolvenčního
návrhu pro nedostatek majetku dlužníka. Odstoupení je účinné
třicátým dnem od doručení oznámení o odstoupení pojistníkovi.
Pojistitel v tomto případě vrátí pojistníkovi poměrnou část pojistného
odpovídající době, která zbývá po účinnosti odstoupení do konce
původně sjednané pojistné doby, avšak se zohledněním nákladů na
správu pojištění do doby zániku. Vyplacená pojistná plnění se
nevrací;
v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

15.4
15.5
15.6

15.7

16.2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

14.

ZMĚNA RIZIKA

17.

FORMA JEDNÁNÍ A DORUČOVÁNÍ

14.1

Pojistník ani pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co
zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit.
Pojistník a pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit
pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika, ke kterému došlo
v průběhu pojistné doby.
V případě změny pojistného rizika nezohledněného v pojistné
smlouvě nebo při změně právních předpisů upravujících rozsah
nebo výši náhrady škody je pojistitel oprávněn upravit výši běžného
pojistného pro další pojistné období. Pojistitel je povinen novou výši
nebo nový způsob výpočtu pojistného oznámit pojistníkovi nejpozději
2 měsíce před rozhodným datem. Nesouhlasí-li pojistník s úpravou
pojistného, musí svůj nesouhlas pojistiteli sdělit nejpozději do
1 měsíce od data, kdy se o návrhu dozvěděl. V takovém případě
pojištění zaniká uplynutím příslušného pojistného období.

17.1

Právní jednání směřující ke vzniku, změně či zániku pojištění
vyžadují písemnou formu. Jiná oznámení či sdělení mohou být
činěna i v elektronické formě; pojistitel je však oprávněn vyžádat si
takové oznámení či sdělení v písemné formě.
Právní jednání týkající se pojištění a oznámení činěná podle pojistné
smlouvy se doručují na adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo
na jinou adresu, kterou pojistník pojistiteli oznámil.
Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má být doručeno podle
pojistné smlouvy pojistníkovi nebo pojištěnému, se považuje za
doručené okamžikem, kdy adresát oznámení nebo sdělení skutečně
převzal, nebo okamžikem, kdy jeho převzetí odmítnul.
Pokud adresát zmařil dojití zásilky (např. neoznámením změny
v adrese či nové doručovací adresy), považuje se taková zásilka za
doručenou adresátovi nejpozději třetí pracovní den po dni odeslání
(resp. patnáctý den v případě doručovací adresy mimo území České
republiky).

14.2
14.3

15.

POJISTNÉ

15.1

Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. Pojistné je pojistným
jednorázovým, není-li sjednáno, že se jedná o pojistné běžné.
Sjednání úhrady pojistného ve splátkách nemá vliv na délku
pojistného období.
Není-li dohodnuto jinak, je pojistník povinen zaplatit jednorázové
pojistné předem za celou pojistnou dobu a běžné pojistné předem za
celé pojistné období. Splatnost pojistného je specifikována v pojistné
smlouvě. Je-li sjednáno placení pojistného ve splátkách a pojistník je
v prodlení s úhradou některé splátky, je pojistitel oprávněn žádat
úhradu celého pojistného.

15.2

17.2
17.3

17.4

18.

SUBROGACE, POSTOUPENÍ PRÁV

18.1

Jestliže má pojištěný proti jinému právo na náhradu újmy způsobené
pojistnou událostí nebo jiné obdobné právo, přechází jeho právo
výplatou pojistného plnění na pojistitele, a to do výše, kterou
pojistitel z pojištění poskytl. Pojištěný je povinen učinit veškerá
opatření za účelem zajištění práv pojistitele vůči jiným stranám.
Jestliže pojištěný zmaří uplatnění práva na náhradu škody, je
pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění o částku, kterou mohl jinak
získat.
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18.2

Pojistitel je oprávněn práva, která na něj takto přešla, nebo jiná
práva z pojistné smlouvy dále postoupit.

19.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

19.1

Práva a povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy se řídí českým
právem.
Smluvní strany se zavazují, že při vzniku sporu mezi pojistitelem,
pojistníkem a/nebo pojištěným učiní vše pro to, aby byl spor vyřešen
smírnou cestou. Jestliže se nepodaří spor vyřešit smírem, je k jeho
rozhodnutí příslušný obecný soud v České republice.

19.2

20.

ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

20.1

Pokud se kterékoliv ustanovení těchto podmínek nebo pojistné
smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo
nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost
ostatních ustanovení, ledaže by taková neplatnost podstatným
způsobem ovlivnila význam ostatních ustanovení tak, že by druhá
strana za obdobných podmínek pojistnou smlouvu neuzavřela.
Pojistník a pojistitel se pro případ neplatnosti nebo nevymahatelnosti
některého ustanovení zavazují jednat v dobré víře tak, aby toto
ustanovení nahradili jiným s obdobným účinkem.

20.2

21.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

21.1
21.2

Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
Nevyplývá-li z ujednání pojistné smlouvy výslovně něco jiného, lze
veškeré změny pojistné smlouvy činit pouze dodatky v písemné
formě podepsanými oběma smluvními stranami nebo akceptací
návrhu pojistníka na změnu pojistné smlouvy (zejména co se týká
počtu a reg. značky vozidel, limitu pojistného plnění, apod.),
pojistitelem vystavením nové pojistky.
Uplatněním nároku na náhradu škody ani vyplacením pojistného
plnění nepřechází na pojistitele vlastnické právo k nákladu nebo jeho
části.
Nadpisy odstavců a článků jsou pouze orientační a jejich účelem
není jakkoliv ovlivňovat význam či obsah ustanovení, která uvozují.
V pojistné smlouvě je možné se od těchto podmínek odchýlit
a takové odchylné ujednání bude mít přednost před ustanoveními
těchto podmínek. Pokud však odchylka směřuje k omezení některé
z výluk učiněných v těchto podmínkách, bude mít taková odchylka
přednost pouze v případě, že výslovně stanoví, že se příslušná
výluka nepoužije.
Pokud jsou v podmínkách uvedeny odkazy na právní předpisy,
zahrnují takové odkazy rovněž podzákonné prováděcí předpisy
a považují se za odkazy na předpisy v platném znění, případně na
předpisy, kterými byly stávající předpisy nahrazeny.

21.3
21.4
21.5

21.6

22.

DEFINICE
Pokud z textu nevyplývá něco jiného, mají následující pojmy psané
v textu kurzívou dále uvedený význam:
Ceninami jsou zejména cenné papíry, kolky, losy, poštovní známky,
jízdenky, bankovní a odběrní poukázky nebo karty, vouchery,
dálniční známky, kupony;
Loupežné přepadení je nečekané náhlé napadení vozidla a/nebo
osádky za účelem zmocnění se nákladu nebo jeho části s použitím
násilí vůči osádce vozidla nebo pod pohrůžkou bezprostředního
násilí během jízdy nebo odstavení vozidla na jinak bezpečném
místě, které nemohli dopravce ani osádka vozidla předvídat
a zabránit následkům.
Náklad jsou všechny věci převzaté na základě přepravní smlouvy
a tvořící jednu nebo více zásilek, které se nacházejí v jednom
dopravním prostředku při jedné přepravě z místa odeslání do místa
určení;
Nevhodné vozidlo je vozidlo, které svými užitnými vlastnostmi
a svým vybavením neodpovídá určitému druhu nákladu, zejména
s ohledem na hygienické nebo teplotní nebo jiné regulační
požadavky na provedení přepravy, nebo není schopno zabránit
působení fyzikálních, klimatických nebo atmosférických vlivů na
přepravovaný náklad;
Nezpůsobilé vozidlo je vozidlo, které svým technickým stavem
v době přistavení na nakládku neodpovídá předpisům o provozu
vozidla na pozemních komunikacích nebo nesplňuje požadavky
podle objednávky přepravy;
Nosičem dat se rozumí věc určená pro záznam a uchování dat,
zvuku nebo obrazu;
Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
Podmínky jsou tyto pojistné podmínky pro pojištění přepravních rizik
ze smlouvy o přepravě věci;

Pojistitel znamená Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2453
Lucemburk, rue Eugène Ruppert 20, Lucemburské velkovévodství,
zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés,
registrační číslo B61605, jednající prostřednictvím Colonnade
Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci
1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044
85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A, vložka 77229;
Pojistka je doklad o platnosti pojištění, kterou je pojistitel povinen
vydat v souladu s podmínkami a jejíž údaje aktualizují obsah
uzavřené pojistné smlouvy;
Pojistná doba je doba určená v pojistné smlouvě, na kterou bylo
pojištění sjednáno;
Pojistná smlouva je smlouva uzavřená mezi pojistníkem
a pojistitelem podle těchto podmínek;
Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události
vyvolané pojistným nebezpečím;
Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem
a která je povinna platit pojistné, pojistník může být současně
i pojištěným;
Pojistným obdobím je časové období dohodnuté v pojistné
smlouvě, za které se platí běžné pojistné; pokud není v pojistné
smlouvě dohodnuto jinak, pojistné období trvá jeden rok; v případě
pojistné smlouvy uzavřené na dobu určitou se za pojistné období
považuje celá doba trvání pojištění max. však jeden rok;
Pojištěný je osoba, na jejíž povinnost k náhradě škody se vztahuje
pojištění podle těchto podmínek. Pro vyloučení všech pochybností
se uvádí, že pojem pojištěný může zahrnovat i pojistníka, je-li
pojistník zároveň pojištěným, a že pod pojmem pojištěný se zároveň
rozumí jeho zaměstnanci, pracovníci anebo jiné osoby jednající jeho
jménem;
Pracovník je osoba, která za úplatu oprávněně vykonává činnost za
jiný subjekt na jeho účet;
Právními předpisy se rozumí zákony a prováděcí předpisy
vztahující se k provádění silniční nákladní dopravy a/nebo upravující
povinnosti pojistníka a/nebo pojištěného k náhradě škody;
Přepravní smlouvou se rozumí smlouva o přepravě věci ve smyslu
občanského zákoníku a/nebo jiných platných právních předpisů
a jiné obdobné smlouvy týkající se nákladní přepravy obvyklé
v mezinárodním obchodním styku nebo přepravě.
Rozhodné skutečnosti jsou skutečnosti podstatné pro hodnocení
pojistného rizika pro účely výpočtu pojistného, zejména s ohledem
na druh, způsob a rozsah vykonávané pojištěné činnosti, převažující
druhy přepravovaného nákladu, jejich povahu a hodnotu, počet
používaných vozidel, jejich úroveň a stupeň zabezpečení, teritoriální
rizika, rozsah pojištění, limit plnění a škodní průběh;
Silniční dopravce je podnikatelský subjekt, který je oprávněn
k provádění silniční motorové přepravy nákladu a který se zaváže za
úplatu na základě přepravní smlouvy svým jménem a svými vozidly
v souladu se živnostenským nebo jiným povolením dopravit jinému
věc z místa odeslání do místa určení;
Úmluva CMR je Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční
nákladní dopravě ve znění Protokolu k Úmluvě ze dne 5. 7. 1978,
kterou jsou upravena práva a povinnosti vyplývající z přepravy
nákladů v mezinárodní přepravě;
Úmyslně způsobenou škodou se rozumí škoda, která byla
způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že
svým chováním způsobí škodlivý následek a chtěl jej způsobit,
anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit a s tímto
následkem byl srozuměn; za úmyslně způsobenou škodu se
považuje i případ, kdy škůdce věděl nebo měl vědět, že zahájení
přepravy nebo její pokračování nasazeným vozidlem nebo
s posádkou vozidla je v rozporu s objednávkou přepravy, v rozporu
s pravidly silničního provozu nebo jiným způsobem vadné;
Věcná škoda je poškození, zničení nebo ztráta věci nebo její části,
které představují snížení obecné užitné hodnoty až na nulovou
hodnotu a které jsou na základě obchodních dokladů vyčíslitelné;
Vozidlo je nákladní nebo užitkové auto, včetně přípojného vozidla,
je-li tento zapojen za motorovým autem a tvoří s ním jízdní
soupravu; pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pojištění
podle těchto podmínek se nevztahuje na povinnost k náhradě škody
na nákladu, která vznikla na samotném přípojném vozidle
nezapojeném do jízdní soupravy; přípojným vozidlem se rozumí
zejména přívěs, návěs nebo podvalník apod.;
Zaměstnanec je osoba vykonávající pracovní činnost v hlavním
nebo vedlejším pracovním poměru;
Zvláštní režim přepravy je souhrn obecně závazných podmínek pro
přepravu nákladu vyžadujícího zvláštní bezpečnostní nebo dopravní
opatření, zejména při přepravě těžkého, nadrozměrného nebo
nebezpečného nákladu.
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