Pojištění odpovědnosti silničního dopravce a
zasílatele
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Dürl & Partner Insurance Services, s.r.o.
Produkt: Kombinovaná spediční pojistka

Insurance Services s.r.o.

POZOR: Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní
informace o produktu najdete
• v pojistném návrhu,
• v pojistné smlouvě a
• v pojistných podmínkách.
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.

Co je předmětem pojištění ?

Uspokojení odůvodněných a odvrácení nepodložených nároků na
náhradu škody, které budou vznesené vůči pojistníkovi nebo
pojištěnému jako dopravci nebo zasílateli na

Na co se pojištění nevztahuje ?
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✓
✓
✓

úplnou a nebo částečnou ztrátu nákladu/zásilky,
poškození nákladu/zásilky
poruchy chladícího zařízení

v rámci sjednaných pojistných částek / limitů.

x
x
x
x

Škody vzniklé v souvislosti s válkou a stávkou
Škody způsobené konfiskací, zabavením nebo jinými
zásahy vyšší moci
Škody vzniklé jadernou energií nebo jiným ionizujícím
zářením a použitím chemických, biologických,
biochemických substancí nebo elektromagnetickými
vlnami jako zbraněmi
Škody v rozsahu článku 24 a 26 Úmluvy CMR
Nezákonné výkony
Úmyslně způsobené škody
Pokuty uložené pojištěnému

S omezenou částkou je např. pojištěno:
✓
✓
✓
✓

překročení dodací lhůty
přepravní vícenáklady z důvodu zaslání na nesprávnou
adresu
náklady na vyproštění, likvidaci a odstranění
kabotážní přepravy

Další výluky, na které se pojištění nevztahuje:
x

kybernetické útoky

x

vyšší náhrada nad 8,33 SDR / kg

x

cennosti a umělecké předměty

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Pojištění se nevztahuje na škody, za které pojištěný
neodpovídá a



škody z odpojených, samostatně stojících přívěsů a návěsů



V pojistné smlouvě je dohodnuta spoluúčast.

Tento informační list vychází na základě nařízení komise (EU) 2017/1449 z 11. srpna 2017.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí ?
✓
✓
✓

Na území sjednaném v pojistné smlouvě.
Pro pojištení odpovědnosti silničního dopravce vnitrostátní a mezinárodní přepravy na geografickém území Evropy
Pro pojištení odpovědnosti zasílatele územní rozsah celý svět

Jaké mám povinnosti ?
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Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností
Řádně a včas hradit pojistné
Řidič musí mít zajištěno vozidlo proti krádeži a při opuštění vozidla / odpočinku musí zařízení aktivovat
Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a-pokud tato přesto nastane, bezodkladně škodní událost
oznámit a minimalizovat její rozsah a následky
Umožnit pojištovně nebo jí pověřeným osobám šetrení nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění
Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojištovnou
Spolupracovat při stanovení škodní škody a jejích následků. Některé škodní události musí být hlášeny bezpečnostním orgánům,
např. krádež, odcizení a požár stejně jako každou dopravní nehodu
Musím bezprostředně informovat, pokud byl nárok uplatněn soudní cestou a postupovat podle pokynů pojišťovny
Nesmím bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu v jakékoliv formě

Kdy a jak provádět platby ?
Kdy: Pojistné platíte předem - není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak: ročně, pololetně, čtvrtletně anebo měsíčně.
Jak: Na základě elektronického předpisu.

Kdy pojistné krytí začíná a končí ?
Počátek: Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Nebude-li jednorázové nebo první pojistné včas
zaplaceno, je pojistitel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Konec:

Prodlužuje se vždy o jeden rok pokud nebude tři měsíce před vypršením písemně vypovězená.

Jak mohu smlouvu vypovědět ?
Na konci pojistného období, výpovědí doručenou nejpozději tři měsíce před koncem pojistného období.
Smlouva může být předčasně ukončena z dalších důvodů, např. po vzniku škodní události.

Tento informační list vychází na základě nařízení komise (EU) 2017/1449 z 11. srpna 2017.

