Pojištění přepravy
Informační dokument o pojistném produktu
Produkt: Pojištění odpovědnosti
Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika

silničního dopravce

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu a Všeobecné pojistné podmínky - obecná část - UCZ/15, Všeobecné pojistné podmínky
pro pojištění odpovědnosti silničního dopravce – odpovědnost z přepravních smluv - zvláštní část - UCZ/D/16 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti
silničního dopravce – odpovědnost z přepravních smluv – DPP/D/16.

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění se vztahuje na odpovědnost silničního dopravce za škodu na přepravované zásilce během dopravy (vnitrostátní nebo mezinárodní), ke které byla uzavřena
přepravní smlouva / objednávka přepravy.

Na co se pojištění nevztahuje?

Co je předmětem pojištění?






Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu na
přepravované zásilce, za kterou dopravce odpovídá jinému
subjektu (podle vnitrostátních nebo mezinárodních právních
předpisů)
Pojištění se vztahuje pouze na škody, které vznikly od okamžiku
převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání na místě
příjemce
Náklady na odvrácení škodné události nebo její zmírnění a náklady
vynaložené z důvodů hygienických, ekologických či
bezpečnostních
Náklady na řízení o náhradě škody a náklady vynaložené
v souvislosti se zjištěním rozsahu a výše škody (podle pokynů
pojišťovny)






K základnímu rozsahu pojištění lze sjednat následující doplňková
pojištění – odpovědnost za škodu na zásilce způsobenou:
při nakládce / vykládce
odcizením krádeží vloupáním
povahou provozu chladících a cisternových vozů
překročením dodací lhůty
na přepravovaných ojetých a havarovaných motorových vozidlech
a použitých strojích a strojních zařízení
poddopravcem
na výbušninách a třaskavinách (tř. 1 ADR)
na stěhovaných svršcích
při kabotážní přepravě



Limit pojistného plnění se sjednává na návrh pojistníka

















Na jiné škody než jsou škody na zásilce
Na škody vzniklé předáním zásilky neoprávněnému příjemci
Na škody vyplývající ze smluvních pokut a penále a jiných
obdobných sankcí
Na škody na přepravovaných živých zvířatech
Na škody na zásilkách s uměleckou nebo sběratelskou hodnotou,
drahých kovů, klenotů a podobných cenností
Na škody způsobené úmyslně
Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění
Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou již v době
uzavření pojištění
Na škody vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu, válečných
událostí, stávek nebo jiných občanských nepokojů, teroristických
útoků; jadernou energií nebo radioaktivním či jiným zářením

Kompletní seznam výluk a jejich doslovné znění je uvedeno v článku 9,
UCZ/D/16

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje, může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec
nevyplatit

!

Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti uvedené v pojistných
podmínkách, případně v pojistné smlouvě, může pojišťovna
v přiměřené výši snížit pojistné plnění

!

Pojišťovna hradí škodu, která převyšuje částku sjednané
spoluúčasti

!

Náklady na odvrácení škodní události nebo její zmírnění a náklady
vynaložené z hygienických, ekologických či bezpečnostních
důvodů hradí pojišťovna max. do výše 5 % sjednaného limitu
pojistného plnění

!

Pojišťovna hradí maximálně do výše sjednané částky; v případě
individuálního systému se tato částka vztahuje na každou
pojistnou událost, zatímco v případě paušálního systému se jedná
o souhrnnou částku za všechny pojistné události

!

Pro doplňková pojištění se vždy v rámci základní částky /
základního limitu pojistného plnění stanovuje samostatná výše
pojistného plnění

EU 6148/1/E

Kompletní seznam omezení je uveden v článku 6, 7, 8 a 9 UCZ/D/16 a dále pak
v DPP/D/16 týkající se jednotlivých doplňkových pojištění, příp. v pojistné
smlouvě

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?


Územní rozsah pojištění je vždy stanoven v pojistné smlouvě (Česká republika, Evropa, Evropa vč. asijské části států SNS)

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti pojistníka
–
–
–
–
–
–

Platit pojistné včas a ve sjednané výši
Zodpovědět úplně a pravdivě písemné dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy
Dojde-li během trvání pojištění ke změně údajů uvedených v pojistné smlouvě, informovat o těchto změnách pojišťovnu
Výpověď pojistné smlouvy doručit do pojišťovny písemně s vlastnoručním podpisem
V případě odstoupení od smlouvy k počátku vrátit pojistné plnění, bylo-li nějaké v souvislosti s nahlášenou pojistnou událostí vyplaceno
Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění

Povinnosti pojištěného
–
–
–
–
–

Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost (telefonicky, písemně, e-mailem)
Činit taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat
Zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu, zejména právo na náhradu škody nebo újmy, právo na postih a vypořádání
Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody
Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost

Kompletní seznam povinností je uveden v článku 7 UCZ/15, článku 8 UCZ/D/16 a dále pak v DPP/D/16 týkající se jednotlivých doplňkových pojištění,
příp. v pojistné smlouvě

Kdy a jak provádět platby?
První platbu pojistného (nebo jeho první splátku) je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak
Pojistné je možné uhradit jednorázově nebo zvolit čtvrtletní, pololetní nebo roční frekvenci
Způsob placení pojistného: inkasem z účtu, SIPO, trvalým příkazem, příkazem k úhradě, poštovní poukázkou

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem sjednaným jako počátek pojištění a končí dnem sjednaným jako konec pojištění
Započne-li přeprava před koncem pojištění, platí pojištění až do okamžiku doručení zásilky na místo příjemce

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je 8 dní, po které smlouva zaniká
Písemnou výpovědí ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období
Písemnou výpovědí do 3 měsíců ode dne, kdy byla nahlášena pojistná událost; výpovědní doba je 1 měsíc, po které smlouva zaniká
Písemným odstoupením od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, bylo-li pojištění uzavřeno „na dálku“ (např. přes internet)
Písemným doložením zániku oprávnění pojistníka / pojištěného k provozování předmětné činnosti nebo ukončením činnosti pojistníka / pojištěného

