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Společnost: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, 
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63998530, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433

Produkt: Finanční způsobilost dopravce

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách, v příslušných pojistných podmínkách, v přehledu poplatků, jehož 
aktuální podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo obchodních místech pojistitele.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o podnikatelské pojištění kryjící neschopnost pojištěného dostát požadavkům na finanční způsobilost. Toto pojištění vyplývá z požadavků zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

Co je předmětem pojištění?
 Předmětem pojištění finanční způsobilosti dopravce 

je neschopnost pojistníka dostát požadavkům na finanční 
způsobilost a  vztahuje se na finanční záruku nekrytou jinými 
finančními instrumenty a  ze zákona vyplývající předepsanou 
povinnost být finančně způsobilý vůči svým závazkům, které 
mohou vzniknout výhradně z  titulu řádného provozování 
silniční dopravy.

 Předmět pojištění se vztahuje na finanční způsobilost dopravce 
v souvislosti s provozování silniční dopravy na základě koncese, 
a to:

a) motorovými vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob 
včetně řidiče;

b) motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž 
celková hmotnost je vyšší než 3,5 tuny.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje zejména na škody vzniklé:

 Úmyslným, podvodným a nepoctivým jednáním

 V souvislosti s válkou a terorismem

 Kybernetickým nebezpečím

 Postupným znečištěním životního prostředí, ekologickou 
újmou

 Finanční sankcí

 Opomenutím nebo hrubou nedbalostí pojistníka

 Finanční ztrátou způsobenou nedodržováním zásad řádného 
hospodaření s disponibilními prostředky pojistníkem

 Platebními potížemi vyvolanými politickými událostmi v  zemi 
sídla pojistníka nebo pojištěného, je-li osobou odlišnou od 
pojistníka (např. válka, občanská válka, revoluce, povstání, 
občanské nepokoje, stávka)

 Nemožností transferu úhrad z jakéhokoliv důvodu

 Administrativními nebo politickými opatřeními orgánu 
státu pojistníka, která bez jeho zavinění znemožnila realizaci 
kontraktu nebo jeho zaplacení

 Kurzovními rozdíly

 Nevyjasněnými spory mezi pojistníkem a  jeho odběratelem, 
které se týkají včasnosti, úplnosti kvality nebo způsobu 
pojištěným poskytovaných služeb a plateb za ně

Další výluky z pojištění jsou uvedeny v příslušných pojistných 
podmínkách, v pojistné smlouvě a jejích přílohách.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?
Pojistné krytí je omezeno zejména:

 Limitem pojistného plnění

 Výkladem pojmů, který je uveden v pojistných podmínkách 
a pojistné smlouvě

 V případě, kdy dojde na straně pojistníka k porušení povinností, 
které jsou uvedené v pojistných podmínkách

Další omezení v  pojistném krytí jsou uvedené v  pojistných 
podmínkách a pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění se vztahuje na finanční způsobilost v souvislosti s provozováním činnosti dopravce bez územního omezení.



Jaké mám povinnosti?
Pojistník je povinen zejména:
- Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy pojistitele při sjednání pojistné smlouvy a v průběhu pojištění
- Neprodleně oznámit pojistiteli všechny změny týkající se sjednaného pojištění
- Dbát na to, aby pojistná událost nenastala
- Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli a jím pověřeným osobám vznik škodné události
- Řádně a včas platit sjednané pojistné
- Zajišťovat pro řádné zahájení a provozování silniční dopravy právním předpisem stanovené potřebné disponibilní zdroje včasným inkasem úplat za 

poskytnuté služby a řádně hospodařit s disponibilními prostředky přiměřeně hospodářským výsledkům a jejich aktuální výši
- Předložit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám před uzavřením pojistné smlouvy a kdykoliv po dobu jejího trvání všechny doklady, které souvisejí 

s finanční způsobilostí a majetkovou bilancí hospodaření pojištěného za uplynulá období, popřípadě další doklady a údaje, které si pojistitel vyžádá 
a podat k nim vysvětlení

- Zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody či jiné obdobné právo

Další povinnosti jsou uvedené v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě a jejích přílohách.

Kdy a jak provádět platby?
Platba pojistného je prováděna ihned, a to bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet pojistitele, který je uveden v návrhu pojistné 
smlouvy s variabilním symbolem (číslo návrhu pojistné smlouvy). Na základě prokázání zaplacení pojistného je následně vydána Smlouva o ručení.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění se sjednává na pojistnou dobu určitou, maximálně na 365 dnů. Sjednaná pojistná doba je uvedena v pojistné smlouvě. Pojištění vzniká dnem, 
který je uveden v pojistné smlouvě jako počátek účinnosti pojištění a končí dnem, který je uveden v pojistné smlouvě jako konec účinnosti pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Smlouvu lze vypovědět především:
- Odstoupením od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo mimo obchodní prostory, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy
- Písemnou výpovědí do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, s osmidenní výpovědní dobou
- Písemnou výpovědí do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, s měsíční výpovědní dobou

Další způsoby zániku pojištění jsou definovány v příslušných pojistných podmínkách, nebo v pojistné smlouvě.
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