POJIŠTĚNÍ PRO SILNIČNÍ DOPRAVCE
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Colonnade Insurance S.A. se sídlem Rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk, zapsaná pod registračním číslem B 61605
jednající prostřednictvím
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 044 85 297, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77229
Produkt: Pojištění přepravních rizik ze smlouvy o přepravě věci pro silničního dopravce
Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich uvedených.
O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o škodové odpovědnostní pojištění určené subjektům, které na základě platného oprávnění provozují za úplatu silniční přepravu nákladu.
Co je předmětem pojištění?
Předmětem pojištění je právně stanovená povinnost
dopravce nahradit poškozenému škodu vzniklou na
nákladu přepravovaném na základě smlouvy o přepravě
věci.
Hradí se:
✓ věcná škoda (poškození, zničení, ztráta)
v tuzemské anebo mezinárodní přepravě včetně
nakládky / vykládky, provádí-li ji dopravce
na území Evropy v souladu s platnými právními
předpisy,
✓ do výše sjednané pojistné částky / limitu plnění.
Pojištění se vztahuje na přepravy prováděné:
✓ vlastním jménem, vlastními motorovými vozidly
včetně leasovaných,
✓ vozidly identifikovanými nebo specifikovanými při
uzavření pojistné smlouvy bez nutnosti provádět
změny formou dodatku,
✓ na základě písemného přepravního dokladu,
✓ potvrzené odesilatelem a dopravcem.
Základní rozsah pojištění zahrnuje nároky na náhradu
škody:
✓ poškozením, zničením, ztrátou, odcizením, krádeží,
✓ překročením dodací lhůty do výše dopravného,
✓ další výlohy, jako jsou poměrné přepravní výdaje,
náklady právní ochrany před neoprávněnými nároky,
zachraňovací náklady, výdaje na zjištění příčiny a
rozsahu škody, vícenáklady spojené se škodou na
nákladu.
Volitelná připojištění:
✓ poddopravce v první řadě,
✓ kabotážní přepravy na území států EU,
✓ nároky na náhradu škody vzniklé spojeným
právnickým osobám,
✓ ručení nad váhový limit v mezinárodní přepravě,
✓ rozšíření územní platnosti na asijskou část.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje zejména na:
 úmyslné jednání pojistníka, pojištěného, osoby jednající jejich
jménem,
 smluvně převzaté nároky na náhradu škody,
 loupež,
 překročení užitné nosnosti vozidla,
 promlčené nároky,
 vyjmenované druhy nákladu (např. nová osobní auta, tabákové
výrobky, peníze v jakékoliv podobě, cennosti, ceniny,
poukázky, doklady, nosiče dat, drahé kovy a kameny a výrobky
z nich, živá zvířata).
Úplný rozsah výluk naleznete v pojistných podmínkách a vaší pojistné
smlouvě. Vedle obecných výluk věnujte pozornost také specifickým
výlukám a omezením uvedeným v pojistné smlouvě a povinnostem,
jejichž porušení může mít za následek nelikvidnost uplatněného nároku
na pojistné plnění.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Pojistné krytí je omezeno zejména:
! limity a omezeními danými právními předpisy
! sjednanou pojistnou částkou a sublimity pojistného plnění
! splněním povinností stanovených pojistnými podmínkami
anebo pojistnou smlouvou
Kompletní seznam limitů a omezení naleznete v pojistných podmínkách
a pojistné smlouvě.

Přesný rozsah pojistného krytí je uveden ve vaší
pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Teritoriální rozsah pojistného krytí je uveden v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění:
•
Uvést pravdivé a úplné informace týkající se sjednávaného pojištění.
Povinnosti v průběhu trvání pojištění:
Pojistník, pojištěná osoba jsou povinni:
•
Informovat pojistitele o všech změnách v průběhu pojištění, které mají vliv na posouzení rizika.
Povinnosti v případě vzniku škodní události:
•
Jakoukoliv škodnou událost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, aby mohla být zjištěna příčina, rozsah a výše škody.
•
Oznámit pojistiteli vznik jakéhokoliv pojištění, které se vztahuje na stejné či obdobné pojistné události.
•
Předložit pojistiteli v požadované formě a na své náklady veškeré doklady, které prokazují nárok na pojistné plnění.
•
Poskytnout pojistiteli další nutné informace a součinnost k šetření nároku na náhradu škody.
•
Bez souhlasu pojistitele neuznávat svou povinnost k náhradě škody a vždy postupovat v souladu s pokyny pojistitele.
•
Zajistit uplatnění nároku na náhradu škody vůči třetí osobě (poddopravce).
Veškerá právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou formu.
Další povinnosti jsou uvedeny v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě.

Kdy a jak provádět platby?
Platba pojistného je prováděna k datu uvedeném v pojistné smlouvě nebo k datu uvedenému na faktuře, a to bezhotovostním převodem
na účet uvedený v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.
Pojištění se sjednává buď na dobu určitou v délce 1 rok nebo na dobu neurčitou s pojistným obdobím 1 rok a automatickou prolongací.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojistnou smlouvu lze vypovědět:
• Písemnou výpovědí do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, s osmidenní výpovědní dobou.
• Písemnou výpovědí ke konci pojistného období (výpověď musí být druhé smluvní straně doručena alespoň 6 týdnů před koncem
pojištění).
• Písemnou výpovědí do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, s měsíční výpovědní dobou.
Zánik pojištění je dále definován v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
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