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Pojistná smlouva č. 2038006122 

UNIQA . _ . 
POJIŠTENI PREPRA VY ZASILEK - firemní přeprava 

(1) Počátek a doba trvání pojištění 
Počátek pojištění: 01. 09. 2014 (00:00 hod.) 
Konec pojištěni: 01 . 09. 2015 (00:00 hod.), s automatickou prolongací 

(2) Věcný rozsah pojištění 
Pojištěni se sjednává podle Všeobecných pojistných podmínek - obecná část (UCZ/14); 
podle Všeobecných pojistných pod mf nek pro pojištěni přepravy zásilek - zvláštní část 

(UCZff/14) v rozsahu čl. 4, odst. 4.2.1 (pojištěni proti všem nebezpečím) - pro nové 
předměty pojištěni, v rozsahu čl. 4 1 odst. 4.2.2 (pojištění proti vyjmenovaným nebezpečím) -
pro použité předměty pojištěni I vč. rizika odcizení krádeží vloupáním a podle Doplňkových 
pojistných podmínek pro pojištěni přepravy zásilek - Pojištěni firemní přepravy 

(DPP/F/Zás/14). 

(3) Předmět poiištění 

Předmětem pojištění je zařízení a vybavení laboratoří Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. ., dále 
nářadí a vybaveni dílen, kanceláří, vč. výpočetní techniky a náhradních dílů k technologickým 
celkům. 

(4) Územní rozsah 
Územní rozsah pojistné ochrany se sjednává pro území české republiky. 

(5) Druh přepravy 
Silniční přeprava prováděná vlastními vozidly pojistníka 
Typ a RZ vozidla: Volkswagen Caddy, 1AF 9105 

(6) Způsob pojištění. poiistná částka. spoluúčast 
Paušální způsob pojištění: sjednaná pojistná částka je maximálním limitem pojistného plněni 
pro jednu a všechny pojistné události nastalé během pojistné doby. 

Pojistná částka: 1.000.000,- Kč 

Spoluúčast: Pojistník se podílí na plnění z každé pojistné události 2%, min. 1.000,- Kč 
z celkové vypočtené náhrady škody pro jednu a každou pojistnou událost vzniklou během 
pojistné doby. 

(7) Pojistné 
Ročni pojistné: 
Splatnost pojistného: 

Kč 32.166,
ročni 

Pojistné je jednorázovým pojistným, které bude uhrazeno na základě příkazu k úhradě 
vystaveného pojišťovacím makléřem. 

UNIQA pojlJťovna, a.s. 
Evropskil 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111 
Fa.: +420 225 393 777 
lt: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praie, oddfl B, violka 2012. 
www.uniqa.cz 



Pojistná smlouva č. 2038006122 

U N ,~,Aáštni a závěrečná uiednáni pojistné smlouvy 
8.1 U použitých předmětů pojištěni jsou z pojistné ochrany vždy vyloučeny škody vzniklé 
povrchovým poškozenim (poškrábáním nebo odřením laku, skleněných nebo plastových 
součásti) a v důsledku skrytých vad, které nejsou zjevně poznatelné, zejména poškozením 
elektrických a elektronických součástí předmětné zásilky a ztrátou funkčnosti, nedošlo-li ke 
škodě následkem dopravní nehody dopravního prostředku. 
8.2 Pojištěni se rovněž vztahuje i na novou výpočetní techniku pojistnika (počitačové 
sestavy, komponenty a jejich přlslušenstvf), až do výše pojistné částky, uvedené v článku 6 
této pojistné smlouvy, která je 1x- 2x v průběhu pojistného roku rozvážena na dvě pracoviště 
pojistníka z centrálniho skladu Praha 9, českomoravská 2420/1,5 OC Harfa na adresu 
Fyzikálni ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, Praha 8 a na adresu Praha - Dolní 
Břežany, ulice Za radnicí (prozatím není známo čislo popisné, budova ve výstavbě), jako nové 
zboží, určené jako pracovní prostředky pro zaměstnance pojistnika. 
8.3 Krádeži vloupánim se pro účely této pojistné smlouvy rozumí násilné proniknuti 
pachatele do prostoru, zajištěného v souladu s článkem 7 DPP/F/Zás/14 tak, že s použitím 
sily prokazatelně překonal jisticí překážky, chránící věc před odcizením - například zmocnil 
se nákladu anebo jeho části tak, že vtlačil, vylomil, vysadil dveře nákladního/ úložného 
prostoru, násilně poškodil mechanismus zámku těchto dveří, příp. násilně odstranil část 
pláště nákladního prostoru, rozřezal plachtu vozidla, odstranil jisticí lanka či jinak 
prokazatelně překonal překážku, vytvořenou na ochranu proti násilnému vniknutí za pomoci 
fyzické anebo technické zdatnosti. 

(9) Přílohy PS 
Příloha č. 1: Pojistné podmínky a Informační list 
✓ Všeobecné pojistné podmínky- obecná část- UCZ/14 
✓ Všeobecné pojistné pod mf nky pro pojištěni přepravy - zvláštní část -

UCZff/14 
✓ Doplňkové pojistné podminky pro pojištění přepravy zásilek- DPP/F/Zás/14 
✓ Informační list 
Příloha č. 2: Výpis pojistníka z veřejného rejstříku 
Příloha č. 3: Plná moc pojišťovacího makléře 
Příloha č. 4: Pokyny pro případ vzniku škodné události 

Tato pojistná smlouva obsahuje celkem 5 listů a 4 přílohy a je vyhotovena ve 4 stejnopisecht 
z nichž po dvou vyhotoveních obdrží pojistník, po jednom vyhotoveni pojistitel a po jednom 
vyhotovení pojišťovací makléř. 

Zfskatel a zlskatelské číslo: MARSH s.r.o. - 70013012 

Zpracovala: Petra Dokládalová 
Tel.: 225 393 787 

UNIQA pojiUovna, a.s. 
Evropská 1 36, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 800 120 020, +420 22S 393 111 
Fax: +420 22S 393 777 
IČ: 49240480, DIČ: CZ49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 
www.unlqa.a 3Z4 



UNIQA 
Za UNIQA pojišťovnu, a. s.: 

V Praze, dne: 29.8.2014 

Pojistná smlouva č. 2038006122 

UNIQA poJlšfovna, a.s. 
Odbor poJiilěnf průmyslu 
Evropská 136, 160 12 Praha~ 

® 

-

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, 
jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce infonnace o pojistném vztahu, že jsem 
byl seznámen s obsahem infonnačního listu pro sjednávané pojištění, který jsem převzal, jakož i s 
obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že tento 
návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a 
požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly 
náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a. 
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 
101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související 
s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností 
plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly posl-ytnuty i 
ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 
zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv 
odvolat písemnou fonnou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek 
zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a 
výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta 
pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. a její 
zprostředkovatelé případně kontaktovali za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným 
marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, a to také fonnou e-mailového sdělení 
nebo telefonického kontaktu. 

Za pojistníka: 

v PR.1\-2..E: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 1 36, 160 12 Praha 6 

, dne: 

Telefon: +420 800 120 020, +420 22S 393 111 
Fax: +420 225 393 777 
IČ: 49240480, DIČ: CZ49240480 

29-08-2014 

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl 8, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 

podpis a razitko oprávněné osoby pojistnlka 

Fyzikální ústav AV ČR 
veřejná výzkumná instituce 
182 21 Praha 8, Na Slovance 2 
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Všeobecné pojistné podmínky 
- obecná část - UCZ/ 14 
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Článek 1 
Úvodnf ustanoveni 

Soukromé pojištěni, které UNIQA pojišťovna, u. (dále Jen .pojlstltel") 
uzavlrá se zájemcem o pojištěni, se l'ldl právním l'ádem České republiky. 
Platl pro ně zákon o pojlšt'ovnictvl a pl'fslušná ustanoveni občanského 
zákonllcu, tyto všeobecné pojistné podmlnky (dále Jen ,,VPP-), zvláštní 
část VPP, doplňkové pojistné podmínky (dále Jen „OPP-) a pojistná 
smlouva (VPP, zvláštnl čilst VPP, OPP a pojistná smlouva společně dále 
také jen ,.Smluvní dokumenty" a Jednotlivě také ,.Smluvnl dokument"). 
V pl'fpadě, že některý z výše uvedených Smluvních dokumentO obsahuje 
v souladu se zákonem odchylnou úpravu, plat! toto pol'adl speciality 
úprav: 1) pojistná smlouva, 2) DPP, 3) zvláštnl část VPP, 4) VPP. 

Článek 2 
Všeobecná ustanoveni 

2.1. Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje 
vúčl pojistníkovi v přfpadě vzniku pojistné události poskytnout 
mu nebo třetl osobě {oprávněná osoba) ve sjednaném rozsahu 
pojistné plnění a pojlstnlk se zavazuje platlt pojlstitell pojistné. 

2.2. Pro právní Jednán~ týlcajld se vzniku, změny a zániku po)lštěnl, Je třeba 
plsemné formy. Veškerě změny mus! být provedeny plsemně, pnak Jsou 
považovány za neplatné. Za plsemnou formu se považuje výhradně 
podepsaný dokument v papll'Ollé podobě. Pro oznámeni události, se 
kterou ten, Icelo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje pohdavek 
na pojistné plnění a s ni souvisejld komunikaci se však plsemná 
forma považuje za zachovanou I při komunikaci prostřednictvím 
telefonk:kého hovoru s cal! centrem po)lstltele, zprávy sms, a emailu. 

Článek 3 
Vymezeni pojmů 

Pro účely pojištěni se rozum! 

a) nahodilou skutelnostl skutečnost, která Je možná a u které nenl 
Jisté, zda v době trvánl soukromého pojištěni vůbec nastane, nebo 
není známa doba Jejlho vzniku, 

b) pojistnou udiilostf nahodilá skutemost bllže označená v pojistné 
smlouvě nebo ve zvláštnlm právnlm p'fedplsu, na který se pojistná 
smlouva odvolává, se kterou Je spojen vznik povinnosti pojistitele 
poskytnout pojistné plněn!, 

c) pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé po!měnl siednáno, 

d) .djemcem osoba, která má zájem o uzavfenl pojistné smlouvy 
s pojlstltelem, 

e) ú&stnfkem 50ukromého pojlštinf pojlstltel a pojlstnlk Jakožto 
smluvní strany a dále pojištěný a ka2dá další osoba, kterě ze sou
kromého pojištěni vzniklo právo nebo povinnost, 

f) pojistitelem právnická osoba, která Je oprávněna provozovat 
pojišťovad činnost podle zvláštnlho zákona, 

g) pojlstnfkem osoba, která s pojlstltelem uzav'fela pojistnou smlou
vu, 

h) pojlltlným osoba, na je]II !ivot, zdravf, majetek, odpovědnost nebo 
Jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištěni vztahuje, 

I) oprávninou oJObou osoba, které v dúsledku pojistné události 
vznikne právo na pojistné plněn!, 

j) obmylleným osoba určená pojlstnlkem v pojistné smlouvě, které 
vznikne právo na pojistné plněn! v pffpadě smrti popštěného, 

k) skupinovým pojlltinlm soukromé pojištěni, kterě se vztahuje na 
skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, Jejich! 
totožnost v době uzavřeni této smlouvy nenl obvykle známa, 

I) pojistným nebezpelfm možná pl'lflna vzniku pojistné události, 

m) pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné 
události vyvolané pojistným nebezpellm, 

n) pojistným úijmem oprávněná potřeba ochrany před následky 
pojistné události, 

o) pojistnou hodnotou nejvylll možná majetková újma, která může 
v důsledku pojistné události nastat, 

p) pojistným úplata za soukromé pojištěni, 

r) bifným pojistným pojistné stanovené za pojistné obdob!, 

s) pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlou
vě, za které se platl pojistné, 

t) Jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na 
kterou bylo soukromé pojištěni sjednáno, 

u) škodnou události skutečnost, ze kten! vznikla škoda a která by 
mohla být dúvodem vzniku práva na pojistné plněnl, 

v) časovou cenou cena, kterou měla věc bezprost'fedně p'fed popst
nou události; stanov! se z nové ceny věd, pličem! se pl'lhlfII ke stup
ni opotřebeni nebo Jiného znehodnoceni anebo k zhodnoceni 
věd, k němu! došlo Jejl oprawu, modemlzad nebo Jiným zpúsobem, 

w) novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase 
věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofldltjako věc stejnou nebo 
novou, stejného druhu a účelu, 

x) odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojis
titelem Jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými 
metodami k datu zániku soukromého pojištěni, 

y) · čekad dobou doba, po kterou nevzniká popstitell povinnost 
poskytnout pojistné plněni z událost!, které by Jinak byly pojistnými 
událostmt, 

z) pojlftinlm škodovým soukromé pojištěni, Jeho! účelem Je 
náhrada škody vzniklé v dúsledku pojistné události, 

ž) pojlltinlm obnosovým soukromé pojl!těnl, Jehož účelem 
je zlskánl obnosu, tj. dohodnuté flnančnl částky v dúsledku 
pojistné událost! ve výši, která Je nezávislá na vzniku nebo 
rozsahu škody, 

aa) nabídkou Jakýkoli návrh na uzavřeni pojistné smlouvy, obsahuje-
li podstatné nále!ltostl smlouvy, 

ab) misfcem obdobl 30tl kalendá'fních dní, 

ac) sazebnfkem poplatků seznam úhrad za sluiby poskytované 
pojistitelem ve verzi platné v době sjednáni pojistné smlouvy, který 
Je zpl'fstupněn na webových stránkách poilstitele. 



Článek 4 
Pojistná smlouva, doba trvání pojištěn(, pojistné období, pi-ed
běiné pojištění 

4.1. Nenl-11 ujednáno jinak, návrh na uzavfenl a změnu pojistné 
smlouvy pfedkládá navrhovatel poJlstltell. Součásti návrhu jsou 
plsemné dotazy pojistitele týkajfcl se sjednávaného pojištěni, které 
Je navrhovatel povinen pravdivě a úplně mdpovědět. 

4.2. Pojistltel na základě návrhu rozhodne do 2 měslců od Jeho převzetl 
o jeho přijeti a nep'fi]etl. Okamflkem p'fijetl návrhu je pojistná 
smlouva uzavřena. Jako plsemné potvrzeni o uzavl'enl pojistné 
smlouvy vydči poJistltel po)lstnlicovl pojistku, v ni.! Je uveden den 
uzavl'enl pojistné smlouvy. 

4.3. Obsahu]e-n p'fi)etl návrhu pojistitelem Jakékoliv dodatlcy, výhrady, 
omezeni nebo jiné změny protl původnlmu návrhu, povaluje se ta
kové jednání za nový návrh. Nevyjádfl-li druhá strana s novým návr
hem po]lstltele souhlas ve lh0tě 1 měslce ode dne, kdy JI byl doručen, 
nebo neuhradí-li v této Ihů~ pojistné, Jeho splátku a Jejich doplatek 
stanovený po]lstltelem, pova.!uje se návrh za odmítnutý. 

4.4. Pojistná doba Je sjednaná doba trvání pojištěni. Pokud je pojistná 
doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno Jinak, prodlu.!uje 
se v.!cly automaticky o dalšl rok, pokud některá ze smluvnlch stran 
smlouvu nevypovl nejméně 6 týdn0 pfed uplynutlm pojistné doby. 

4.5. Nenl-11 ujednáno jinak, pojištěni začlná v 0.00 hod. dne sjednaného 
Jako počátek pojištěni a lcončl v 0.00 hod. dne sjednaného Jako 
konec pojištěni. Pojištěni nelze pferušlt, nenl-11 ujednáno jinak. 

4.6. Pokud pojistná doba anr alespoň 1 rok, Je pojistným obdoblm 12 
měslcO. 

4.7. Je-H tak ujedn,no, poskytuje pojrstiteJ od data uvedeného 
v n,vrhu jako počátek pojiitěnf do olcamflku rozhodnutí 
o n,vrhu předbUni pojištění. Rozsah předbUného po
jištěni určuje pojistitel. 

4.8. Předbiiné pojiitění koncf dnem uuvřenf pojistné smlouvy, 
automatickým uplynutfm 2 měsíců od data převzetí n,vrhu 
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí 
pojlstitelenavrhovatell.Datumúnlkupředbižnéhopo]Dtění 
v plsemném odmftnutf musí být stanoveno pojistitelem 
tak. aby od data vyhotoveni plsemného odmltnutl do data 
úniku uplynulo alespoň 10 dni. 

4.9. Pojlstltel má právo na pojistné za dobu piedbilného po
jištiní. 

4.10. Dojde-U v dobi předběžného pojištění k pojlstni ud"osti, 
má pojlstftel právo na pojistné za celé pojistné obdobl nebo 
na ]ednorúové pojistné. 

4.11. V případě, fe Je njvrh pojistitelem p'fijat, poskytuje pojistitel plný 
rozsah pojištěni od počátku, který je uveden v návrhu. 

Článek S 
Pojistné 

5.1. Pojistné je úplatou za poskytováni pojištěni. Výše pojistného se 
určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro Jednotlivé 
druhy pojištěni podle zásad pojistné matematiky. 

5.2. Pojistné se stanoví bud' pro celou sjednanou dobu pojištěni 

Oednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (bě.!né pojistné). 
V pojistné smlouvě lze v rilmd pojistného obdob! dohodnout 
splátky po]lstného a terminy Jeho splatnost!. Jsou-li sjednány splátky 
pojistného, ůčtl.lje pojistitel pl'irá.!ky odpovldajld přlslušnému 
področnlmu placení. 

5.3. Pojistné za prvnl pojistné období čl Jeho splátku nebo jednorázové 
pojistné (prvnl pojistné) Je nutno uhradit do 14dn0od data uzav1enl 
pojistné smlouvy, není-li ujednáno Jinak. Totél plat/ pro změnu 
pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná obdob! je splatné v.!cly 
k výročnlmu dni počátku pojištěni, nenl-11 ujednáno Jinak. 

S.•. Nenl-11 pojistné fi jeho splátka uhrazena ve stanoveném terminu, 
má pojistitel právo po.!adovat úhradu upomlnaclch nákladů dle 
sazebnlku poplatků a úroky z prodlenl, Jejichž výši stanoví právní 
pfedpls. Za datum úhrady pojistného ď Jeho splátky se pokládá 
den, kdy jsou připsány na účet pojistitele nebo jim hotovostně 
inkasovány. 

5.5. Pojistitel Je oprávněn upravit u škodového po]lštění výD bě2ného 
pojistného pro dalšl pojistné obdob!. Pojlstltel sděl/ nově 

stanovenou výši pojbtného pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 
měsíců pfed splatnosti pojistného za pojistné obdobl, ve kterém 
se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše 
pojistného nesouhlas(, musí svO] nesouhlas uplatnit do 1 měsíce 
ode dne, kdy se o navrhované změně vý!e pojistného dozvěděl. 
Pojištěni pak zanikne uplynutlm pojistného období, na kten! bylo 
pojistné zaplaceno. Podmlnky pro úpravu výše pojistného stanoví 
zvláštní část VPP. 

5.6. Mimo pojistné mů& pojistitel ůčtovat pojistníkovi rovně.! 
jednorázově poplatky dle sazebníku poplatkl!. 

5.7. Pojistitel má právo odečlstod pojistného plněni splatné pohledávky 
pojistného nebo Jiné pohledávky z pojištěni, pokud se nejedná 
o pojistné plněni z povinného pojištěni. 

Článek 6 
Unik pojištěni 

6.1. Nezaplacením pojistného 

6.1.1. Pojištěni zaniká marným uplynutfm lhůty stanovené pojistitelem 
v upomlnce k zaplacen! pojistného nebo Jeho splátky, doručené 
pojistníkovi. U,ůta k zaplaceni Je 45 kalendá'fnlch dni, nebylo-U 
dohodnuto jinak a počlná bě.!et ode dne odeslání upomlnky. 

6.2. Výpovědí 

6.2.1.Je-11 pojištěni ujednáno s bě.!ným pojistným zaniká výpovědi 
pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď 
musr být doručena alespoň 6 týdnů pfed dnem, ve kterém uplyne 
pojistné obdob!, jinak zaniká pojištěni ke konci následujldho 
pojistného období. 

6.2.2. Pojlstitel nebo pojistník mohou pojištěni vypovědět do 2 měslo'.I ode 
dne uzavřeni pojistné smlouvy. Výpovědní doba /!inf osm dni, pličemž 
počlná běf.et dnem doručeni výpovědi. Uplynutlm výpovědnl doby 
poflštění zaniká. 

6.2.3. Pojistltel nebo pojistník mohou pojištěni vypovědět do 3 měsfcO 
ode dne dorufenl oznámeni vzniku pojistné události. Dnem 
doručeni výpovědi počíná bě.!et výpovědní doba 1 měsíce, Je
]lm.! uplynutfm pojištěni zaniká. Pojištěni skonči dnem, který se 
pojmenováním nebo čfslem shoduje se dnem doručeni výpovědi. 

6.2.4.Pojistltel nemů.!e podle odstavců 6.2.1. a 6.2.3. vypovědět .!ivotnr 
pojištěni. Povinná popštěnl můfe vypovědět jen tehdy, pokud to 
zákon pflpouštf. 

6.3. Odstoupením 

6.3.1. Je-H pojistník spotiebltelem nebo pojlstn, smlouva u.zav
ř-ena formou obchodu na d"ku je pojistník op~vněn 
od pojistné smlouvy odstoupit ve lhúti 14 dnla ode dne 
Jejfho UDY'fenl. Jedmi-li se o pojištění spadajíd do odvětví 
životních pojištění ciní tato lh6ta 30 dni. Vmrový formulliř 
pro odstoupení Je zpřístupněn na webových stránkách 
pojlstitele. 

6.3.2.Zodpovf-11 zájemce pH uzavlránl pojistné smlouvy a po]lstnlk pH 
změně pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě 
nebo neúplně plsemné dot.azy pojistitele týkajld se sjednávaného 
pojištěni, má po]istltel právo od pojistné smlouvy odstoupit, 
Jestfife při pravdivém a úplném zodpovězeni dotazů by pojistnou 
smlouvu neuzav1el. Toto právo mú.!e poJlstltel uplatnit do 2 měslců 
ode dne, kdy takovou skutečnost zjistll nebo musel zjistit. To platí 
I v případě změny pojistné smlouvy. 



6.3.3.Odstoupenlm od poJlstné smlouvy se smlouva od počátku ruš!. 
Pojistitel Je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupeni od poJlstné smlouvy, vrátit 
zaplacené pojlstm!, od kterého se odečte to, co Jl! z poJlštěnl plnil. 
V pflpadě odstoupeni pojlstltele se od zaplaceného pojistného 
odečltaJI I náklady spoJené se vznikem a správou poJlštěnl. Pojistník, 
poJlštěný nebo pná osoba Je ve steJné !hutě jako poJlstltel povinen 
poJfstltell vrátit částku vyplaceného poJlstného plněn!, která 
pl'esahuje výši zaplaceného poJlstného. 

6.3.4.Pojlstltel mů!e podle odstavců 6.3.1. a 6.3.2. odstoupit od pojistné 
smlouvy povinného poJlštění jen tehdy, pokud to zákon připouští. 

6.4. Odmftnutfm pojistného plněni 

6.4.1.Pojistltel plněni mů!e z pojistné smlouvy odmítnout, Jestliže 

a) p'flčlnou poJlstné událost! byla skutečnost, o které se dozvěděl a! 
po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit pfl sjednáváni 
pojištěni nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti 
nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, 
a Jestil!e by p'fl znalosti této skutečnosti v době uzavření poJlstné 
smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo JI uzavřel za jiných podmínek 
nebo 

b) oprávněná osoba uvede pl'i uplatňování práva na plněn! z pojištěni 
vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkaJfd se rozsahu 
pojistné události nebo podstatné údaje týkaJfd se této událostl zamlčí. 

6,4.2.Dnem doručeni oznámeni o odmítnuti pojistného plněni poJfštěnf 
zanikne. 

6.5. Dalšf důvody zániku 

6.5.1. Pojištěni zaniká dnem, kdy zaniklo poJlstné riziko nebo pojištěná 
věc nebo Jlná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti 
poJlštěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez 
pnlvnfho nástupce, nenl-ll dohodnuto jinak. Pfi změně vlastnlctvl 
nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku zanikne pojištěni dnem 
písemného oznámeni této změny a prokázáni této skutečnosti 
poJlstiteU. 

6.5.2. Pojištění zanikne ke dni zániku pojistného záJmu, zanikne-li za trvá
ni poJlštěnl; pojistitel m.i však právo na pojistné al do doby, kdy se 
o zániku pojistného záJmu dozvěděl. 

6.5.3.Pojištěnl zaniká rovně! dnem uvedeným v písemné dohodě pojisti
tele s pojistníkem nebo uplynutlm doby, na kterou bylo pojištěni 
sJedmino. 

Článek 7 
Povlnnostl pojistltele, pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby 

7.1. V pfípadě poJištěnl cizího pojistného nebezpečí je pojistník povinen 
seznámit tfetl osobu s obsahem pojistné smlouvy. 

7.2. Právo na pojistné plněni mů!e pojistník uplatnit pouze tehdy, 
jestli& prokáže, fe tfetl osobu s obsahem smlouvy seznámil a fe 
ta, vědoma sl, fe právo na poJlstné plněni nenabude, souhlasí, aby 
pojistník poJlstné plněn! pl'ljal. 

7.3. Zem'fe-U nebo zanikne-li bez právního nástupce pojlstnlk, který 
sjednal poJlštěnl dzlho pojistného rizika, vstupuJe poJištěný do 
soukromého poJlštěnf namlsto poJlstníka, a to dnem, kdy pojistník 
zemfel nebo zanikl bez pravnlho nástupce, oznáml-11 však pojistiteli 
v plsemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo 
ode dne jeho zániku, !e na trvánl poJlštěnl nemá zájem, zaniká 
poJištěnl dnem smrti, nebo dnem zániku pojlstnlka. 

7.4. Ten, kdo se pokládéi za oprávněnou osobu nebo má právní zájem 
na pojistném plněni, ml'.i!e poJišťovně oznámit událost, se kterou 
spoJuje po!adavek na pojistné plněn!. 
Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen bez zbyteč
ného odkladu poJlstltell oznámit, fe nastala poJlstná událost, podat 
pravdivé vysvětleni o vzniku a rozsahu následků této události, 
o právech tl'etlch osob a o jakémkolivvlcenásobném poJlštěnl, jako! 
I p'fedlo!ft k tomu potřebné doklady a postupovat dohodnutým 
způsobem. Nenl•li současně poJlstnlkem nebo poJlštěným, majl 

tyto povinnosti I pojistník a pojištěný. Stejné oznámeni mú!e 
učinit Jakákoliv osoba, která má na pojistném plněni právní zájem. 
V pflpadě pojistné události hlášené prostl'ednfctvlm telefonického 
hovoru s call centrem pojistitele, je pojistitel oprávněn požadovat 
lldaJe t;ýkajlcf se poJlstné udiilostl rovně! v písemné formě. 
Opnlvněná osoba je povinna v pffpadě vzneseni toho požadavku 
pojlstltell vyhovět. 

7.5. Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, Je povinen umožnit 
pojistiteli nebo jim pověřeným osobám šetřeni o p'flčlnách vzniklé 
škody, o okolnostech rozhodných pro posouzeni nároku na pojistné 
plněn! a jeho výši, včetně provedeni místního šetřeni škodné 
událost! a jeho zdokumentováni. Oprávněná osoba Je zeJména 
povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc, pffpadné 
odebráni vzorkQ této věd nebo Jejl znalecké zkoumáni, včet
ně zabezpefovadch zaffzenf, a zajistit důkazy o vzniku škody 
a jeJlm rozsahu; Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, sl Je 
vědom toho, fe je pojistitel v rámci šetřeni škody oprávněn ověl'Dvat 
u tl'etlch osob pravdivost a úplnost jim sdělených údaJů, p'fed
ložených dokladů a věci. 

7.6. Pojistník Je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poJlstiteli 
změnu nebo zánik pojistného nebezpečí. V pflpadě pojištěni clzfho 
pojistného nebezpečí má tuto povinnost pojištěný. 

7.7. )estll!e se v pojistné době pojistné riziko podstatně snffl, Je 
poJlstltel povinen úměrně tomuto snl!enl snfflt popstné, a to 
s účinnosti ode dne, kdy se o snf!enl pojistného rizika dozvěděl. 

7.8. Jestliže se v době trvání pojištěni pojistné riziko podstatně zvýší 
tak, !e pokud by pojistné riziko ve zvý!eném rozsahu existovalo 
Jif pfl uzavíráni pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzav"fel 
za jiných podmínek, má pojistitel právo navrhnout novou výši 
pojistného do 1 měsíce ode dne, kdy mu byla změna oznámena. 
Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode 
dne jeho doručeni, nebylo-li dohodnuto Jinak. 

7.9. jestli!e tento nový niivrh není přijat nebo nově urtené poJlstné 
zaplaceno do 1 mě.sice ode dne doručeni návrhu, nebylo-li 
dohodnuto Jinak, má pojistitel právo poJi!těnl vypovědět s osml
dennf výpovědní dobou. Neučlnl-11 tak poJlstltel do dvou měsfa'J 
ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem, nebo kdy marně 
uplynula doba k vyJádl'ení pojistníka podle odstavce 7.8., zanikne 
Jeho právo vypovědět pojištěni. 

7.10. jestli!e by pojistitel vzhledem k podmínkám platným v době 
uzavřeni smlouvy smlouvu neuzav'fel, existovalo-li by poJistné 
riziko ve zvýšeném rozsahu j[ž pfl uzavlránl smlouvy, m.i právo 
pojištěni vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Neučiní-li 
tak pojistitel do Jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla 
oznámena, zanikne jeho právo vypovědět poJištění. 

7.11. Pro pojištěni osob pro přlpad nemoci se odstavce 7.7. af 7.11. 
nepouflJI. Pro pojištěni osob pro Jiné přlpady se ustanoveni 
o změně pojistného rizika nepou!ijl, měnl-11 se pojistné riziko 
v průběhu doby trvánl poJlštěnl; nebyla-li tato změna promltnuta 
ve výpočtu pojistného, vzniká pojistníkovi nebo pojištěnému 
povinnost bezodkladně oznámit pojistiteli zvýšeni pojistného 
rizika. -

7.12. Pojistník je povinen neprodleně oznámit pojistiteli vešken! změny 
údajú uvedených v pojistné smlouvě, kten! nastanou během 
pojistné doby, zeJm. Jakoukoli změnu v subJektu (poJlstnlk/ 
poJlhěný). Změna v subJektu se považuje za podstatné zvýšeni 
poJlstného rizika v souladu s odstavcem 7.8. těchto VPP. 

Článek B 
Núledky porušeni povinnosti 

8.1. Porušil-li pojistník nebo pojištěný při sJednávánl pojměnf, v pŇběhu 
poftštění nebo pli změně pojistné smlouvy některou z povinnosti 
uvedených v právnlch předpisech nebo v pojistné smlouvě a bylo-li 
v dúsledku toho stanoveno nflll pojistné, múfe pojlstltel poJlstné 
plněni p'flměl'eně snlflt. 

8.2. Pokud mělo porušeni povinností poJlstnlka, pojištěného nebo jiné 
osoby, která má na poJlstné plněnl pr.Ivo, podstatný vliv na vznik 



pojistné události, její průběh, na zvětšeni rozsahu jejlr:h následkl'.I 
nebo na zjištěni či urtenr výše pojistného plněni, má pojistitel 
právo snl!it poJlstné plnění úměml! k tomu, Jaký vliv mělo toto 
porušeni na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. 
Obsahovalo-li oznámeni o pojistné události vědomi! nepravdivé 
nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkaJld se rozsahu 
oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje lýkajld 
se této události, má poJlstltel právo na náhradu nákladů účelně 
vynalofenýr:h na šeťfenl skutelnostf, o nich! mu byly tyto údaje 
sděleny nebo zamla!ny. V p1fpadě, !e nebyla splněna povinnost 
oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého 
zjištěni pojistnou smlouw vypověděl, nálefl mu pojistné a! do 
konce pojistného obdob!, ve kterém došlo k zániku soukromého 
pojištěni. 

8.3. Pojlstltel nenl povinen plnit a! do okamžiku, kdy ten, kdo se po
kládá za oprávněnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v článku 
7 odstavci 7.5. 

Článek 9 
Pojistné plněn( 

9.1. Pojistné plnl!nlje splatné do 15 dnů po skončeni šetřeni pojistitelem. 
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šet1enlm dále upravuje 
občanský zákoník. 

9.2. Pojistné plněnf se poskytuje v penězlch. 

Článek 10 
Postup při rozdllných núorech 

10.1. Pl't neshodl! o výši pojistného plnl!nf stanoveném pojistitelem lze 
dohodnout l'fzenl znalcil. 

10.2. Kafdá smluvnl strana urči vfdy na vlastní náklady po Jednom znalci 
a pfsemně o něm lnformuje druhou stranu. Nejmenuje-li Jedna 
smluvnf strana pfsemně znalce během 2 týdnů od okamžiku, kdy se 
obě strany dohodnou na zavedeni Hzenl, platí tatc sku~nost jako 
uznáni názoru druhé strany. 

10.3. Znalci nesml mft k žádné ze smluvnlch stran závazky. Námltku proti 
osobě znalce lze vznést p'fed zahájenfm jeho činnosti. 

10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude p'fedán 
pojlstltell 1 poJistnlkovl a oprávněné osobě. 

10.5. Oba uit'enl znalci se dohodnou na osobě tl'etlho znalce Jako pl'edse
dy, který má rozhoduJfd hlas v pffpadě neshody; ten své rozhodnuti 
pfedá oběma smluvnlm stranám. 

10.6. Náklady na činnost předsedy flzení hrad/ obě smluvnl strany 
rovným dílem. 

Článek 11 
Dorulovánf 

11.1. Písemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice pro
střednictvím pošty Jako obyčejné a doporutené zásilky, pf/padni! 
Jiným vhodným způsobem, nenf-11 dohodnuto Jinak. 

11.2. Není-li adresát doporučené zásllky zastižen, a&liv se v mlstě 
doručeni zdržuje, dorua se jiné dospělé osobě bydlíd v témfe 
bytě nebo v tém!e domě, působlci v témže mf stě podnikání anebo 
zaměstnané na tém!e pracovlštl, Je-li ochotna obstarat odevzdání 
pfsemnostl. Nenl-11 mofno anl takto doruat, písemnost se ulo!I 
u pošty, Jef adresáta vhodným zpilsobem vyzve, aby sl pfsemnost 
vyzvedl. Nevyzvedne-li sl adresát zásilku, došlá zásilka odeslaná 
prostřednictvlm poštovnl služby se považuje za doručenou t1etf 
prac:ovnl den po odeslán!, respektive patnáctý pracovnf den 
v připadl! odesláni do zahranl~/. Totéž platf, pokud se adresát 
v místě doručeni nezdržuje, ani! o tom včas lnformoval pojistitele. 

Článek 12 
Postoupeni pohledávky 

PoJlstnlk/pojlštěný/oprávněná osoba Je oprávněn postcuplt své pohle
dávky za pojistitelem na tl'etf osobu a osoby pouze za podmlnky, fe 
poJ[stltel předem písemně udělf souhlas s postoupením pohledávky. 

Článek 13 
lnformamf povinnost 

13.1. Dohled v pojliťovnlctvf vylcon,vá Česki n,rodnl banka, 
Na Příkope 28, 115 03 Praha 1 (dále Jen „ČNB"). 

13.2. Případné stfinostl pojlstnilca, pojlitěného nebo opnivněné 
osoby lze zasRat útvaru stfznostf poJlstltele na adrese 
uvedené v záhlaví tichto VPP nebo také ČNB. 

13.3. Pro případné soud nf řeienf sporů s poJlstJtelem je příslušný 
Obvodní soud pro Prahu 6, ul. 28. Pluku 1533/296, 100 83 
Praha 10. 

Článek 14 
úannost 

Tyto VPP nabývajl úďnnostl 1.1.2014. 
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Článek 1 

ŮVOdnf usta/lO\lenf 
Opróvnlnó osoba o Jejf právo na pojistné plnénl 
Poftstnó udó/ost 
Vkný a (izemnf rozsah pojistné ochrany 
Úhrada nókJadů spojenýa, s poJistnou udólostl {vl. spolelnd 
havdrie) 
Výluky z pojiitlnl 
Zvlóitnf p'ffpady pojistné ochrany 
Zpósobilost dopravnlho prastledku 
Vznik, dobo trvdnf a konec pojiftlnl 
Pojistnd hodnoto a pojistnó lóstka 
Certifik6t o po/iitlnl 
Pojistné 
Oznamovad povinnost p1i uzavíráni smlouvy 
Zrnina podmlnek p~provy o pojistného nebezp«J 
Obecné povinnosti pojistnfkD a po/iitiného pflpodni jiné 
oprdvniné osoby 
Povinnosti pojistnfko, pojiitiného, p'ffpadni jiné opróvniné 
osoby v pffpadi vzniku pojistné uddlostl 
Pojistné plnlnl 
Nalezen! .ztroCJ!flé zdsllky 
Razsah a způsob poskytnuti pojistného plnlnl v pllpodi 
poikozenf zdsil/cy, ~óstelné ztrótl, celka'd ztrót!, jej! n~t
nostl 
Zajiitinl a uplatnint regresnich prdv 
Výklad pojmů 
Zóvlreaid ustanoveni (ó~nnost pojistnýa, podmlnek) 

Úvodní ustanoveni 

Pojištěni je upraveno touto zvláštní částí vJeobecných pojistných pod
mínek (diile jen „UCZ/T/14"), Všeobecnými pojistnými podmínkami • 
obecná část UCZ/14 ( dále jen"UCZ/14") a pojistnou smlouvou, které 
spolu tvoří nedllnou součást. Toto pojištěni se sjednává jako pojištěni 
Jkodové. 

Článek 2 
Oprávněná osoba a Její právo na pojistné plněni 

Z pojištěni přepravy zásilek má oprávněná osoba právo, aby ji pojistitel 
poskytl pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost, s niž je podle těchto 
pojistných podmlnek spojen vznik práva na plněnl z pojištěni. Opráv
něnou osobou je osoba shodná s osobou pojištěného anebo jiná oso
ba, které v důsledku pojistné událostí vznikne právo na pojistné plnění. 
Oprávněnou osobou se pro účely těchto pojistných podmínek rozumí 
I osoba, na kterou bylo převedeno právo na pojistné plněnl z pojistné 
smlouvy anebo pojistky rubopisem. 

Článek3 
Pojistná událost 

Pojistnou událost! je vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné pl
něni, vznikne.li věcnii Jkoda na pojištěné zásilce v dQsledku pojistného 
nebezpečí, na které se dle těchto pojistných podmínek pojištěni vztahu
je. Pojistná událost musf vzniknout nahodile, tj. událostí, která nastane 
náhle a nečekaně v krátkém asovém úseku a pojištěný nemohl jejlmu 
vzniku zabránit. 

Článek4 
Věcný a územní rozsah pojistné ochrany 

4.1 Pojištěni se vztahuje na zásilky, které Jsou uvedeny v pojistné 
smlouvě anebo v přihláJce do pojištěni a Jsou pfepravoviiny 
obvyklým zpusobem přepravy (sllnlml, ~leznlčnl, letecká, Hbif, 
námol'nl anebo jejich kombinaci). 

bezpelfm (Ali rlsks), proti vyjmenovaným pojistným nebezpečlm 
a proti nejzávažnějšlm pojistným nebezpečím. 

4.2.1 Po(lštěn r pmtj všem poUstným nebezpi:<:(m se vztahuje na věcnou 
škodu na pojištěné věci, bez ohledu na pflčlny jejich vzniku, po
kud vznik takové škody anebo její pffčlna není v těchto pojistných 
podmlnkách anebo v pojistné smlouvě z rozsahu pojistné ochrany 
vyloučena, omezena, a jinak upravena. 

4.2.2 Pojištěn( proti YXlrnenovaným nebezpes!fm se vztahuje na věcnou 
škodu na pojištěné věci, v důsledku některého z následujlclch po
jistných nebezpečí, pokud vznik takové Jkody anebo její pffčlna 
není v těchto pojistných podmínkách anebo v pojistné smlouvě 
z rozsahu pojistné ochrany vyloučena, omezena, čl jinak upravena: 

a) ztroskotání lodi (za ztroskotánl se považuje stav, kdy loď pfevále
Jld záslfku narazí na dno, převrhne se, potopl se, srazl se s jiným 
plavidlem nebo předmětem nebo Je po!kozena ledem), 

b) nalomen! lodi; uvlznutl lodi na mělčině, 
c) obětováni zásilky, které spočívá v opatřeni na záchranu lodl pl'i jejl 

nehodě (společná havárie), 
d) vykládán!, mezlskladovánl, nakládáni zásilky v pflstavu, do které

ho loď nuceně vplula v dQsledku vznlku pojištěného nebezpečí, 
e) nehoda pozemního nebo vzdušného dopravního prostředku pře-

pravujldho zásilku, 
f) nouzové pflstánl letadel, 
g) vykolejeni vagónu, 
h) náraz nebo pád letadla/ vzdušného tělesa, popl'. jeho části nebo 

nákladu, . 
I) zl'icenr skladových budov, v nichž byla zásilka uložena; zffcenl 

moml, silnic, tl.Jnelů nebo Jiných staveb, 
j) polir, óder blesku, exploze, 
k) zemětře.senl, sopečné výbuchy, pffpadně jlné pl'lrodnl katastrofy. 

•.2.3 Pollšt!a( pmtj ae)závažoělš!ro pgJistným nebezpeďm se vztahuje na 
věcnou Jkodu na pojištěné věd, v důsledku některého z následujldch 
pojistných nebezpečích, pokud vznik takové !kody anebo její pffď
na není v těchto pojistných podmínkách anebo v pojistné smlouvě 
z rozsahu pojistné ochrany vyloučena, omezena, čl jinak upravena: 

a) ztroskotánl lodi (za ztroskotánl se považuje stav, kdy loď pfeváže
jld zásilku naraz! na dno, pfevrhne se, potop! se, srazí se s jiným 
plavidlem nebo předmětem nebo je poškozena ledem), 

b) nalomen! lodi; uvlznutl lodl na mělčině, 
c) obětováni zásilky, ktere spočívá v opatřeni na záchranu lodě pli 

jejl nehodě (společnii havárie), 
d) vykládáni, mezlskladovánl, nakládání zásilky v p'flstavu, do které

ho loď nuceně vplula v důsledku vzniku pojištěného nebezpečí, 
e) nehoda pozemního nebo vzdušného dopravního prostředku pl'e-

pravujldho zásilku, 
f) vykolejen! vagonu, 
g) polit, exploze. 

4.3 Nenl-11 v pojistné smlouvě výslovně uveden rozsah pojistné ochra
ny, sjednává se pojištěni podle odst. 4.2.2 tohoto článku (pojištěni 
proti vyjmenovaným pojistným nebezpečlm). 

4.4 )e-11 sjednáno pojištěni proti vyjmenovaným pojistným nebezpe
čím, lze v pojistné smlouvě sjednat doplňkové pojištěni pro pffpad 
krádeu vloupánlm (do vozidla) a pro přfpad škody vzniklé lou
pežným přepadením. 

4.5 Vyžaduje-li to rozsah pojištěných nebezpečí, lze pojištěni sjednat 
podle mezinárodně platných podmínek nebo doložek pro po
jištěni pfepravy zásilek. Bylo-li ujednáno pojištěni válečných ne
bezpečí nebo nebezpečí stávky, poskytne pojistitel plněni, nenl-11 
ujednáno jinak, podle mezinárodně platných doložek Institute 
War Oauses a Institute Strlkes Oauses, ve znění platném v době 
sjednáni pojištěni. 

4.2 V pojistné smlouvě lze sjednat pojištěni proti vJem pojistným ne- 4.6 Územnl rozsah pojistné ochrany se v pojistné smlouvě standardně 



sjednává pro vnitrostátní p'fepravu na llzeml ČR. Evropu (pl'fpad
ně pouze vyjmenované .stály Evropy), celý svět (přfpadně pouze 
vyjmenované stály). Z pojistná ochrany jsou vfdy vyloučeny pře
pravy ze zemi/ do zemi, které jsou v době odesláni zásilky ve vá
leblém stavu a válečném ohro~nr, p'flpadně na ně.! bylo uvaleno 
embargo příslušným orgánem instituce (EU, OSN) anebo státu 
(USA). 

Článek S 
Úhrada nákladů spojených s pojistnou události (vč. spoleblé ha
várie) 

5.1 Pojistitel uhradí účelné náklady, které vynaložil pojištěný, pojistník 
a jiná osoba na odvráceni bezprostředně hrozíd pojistné událos
ti anebo na zmírněni následkO pojistné událost! již nastalé nebo 
proto,~ plnil povinnost odklidit zásilku nebo její zbytky z důvodů 
hygienlckých, ekologických a bezpečnostních. 

5.2 Úhrada zachraňovacích n.ikladů, které byly vynalmeny na záchra
nu žiYOta a zdraví je omezena 3096 pojistné částky/ limitu pojist
ného plnění. Úhrada ostatních takto vynalo~ných zachraňovadch 
nákladu se omezuje 5% ze sjednané pojistné částky/ limitu pojist
ného plněni. 

5.3 Zachral\ovad náklady, které byly vynaloženy pojistnlkem, pojiště
ným, jinou oprávněnou osobou na základě plsemného .souhlasu 
pojistitele, hrad/ poJistltel bez omezeni. 

5.4 Pojistitel uhradí rovně.! přlspěvek vypracovaný a schválený při
.slušnou dlspašn/ kancelá'ff, který je pojištěný povinen uhradit při 
společné havárii podle zákona nebo podle mezinárodně platných 
pravidel, pokud tato opatřeni byla učiněna v důsledku společná 
havárie s pojištěnou zásilkou. 

Článek6 
Výluky z pojfltěnf 

6.1 PojlstJtel neposkytuje pojistné plněnf za ikody způsobené: 
a) úmyslným jednáním pojlstnfka, pojištěného, osoby opniv

něné a jln6 osoby jednaj(d z podnětu některého z nich, 
b) zabavenfm, odebnlním pojištěné věci, sankcf nebo jinými 

zásahy státnf mod (např. soudnfm opatienfm nebo jeho 
výkonem), 

c) teroristJckým anem nebo jiným podobným anem osoby, 
jednajíd z polltlckých, Ideologických anebo náboženských 
motivů, 

d) jadernou energí a radioaktivitou, 
e) obvyklými obchodními rozdíly čl obvyklými ztnitami 

v mno&tvf, objemu a hmotnosti přeprawvaného zbažf, 
f) konstrukčními, výrobnfml nebo materfálovýml vadami, 
g) poruJením celních, bezpečnostních nebo jiných úi-edních 

předpisů, dále porušením zasilatelských a deklaračních 
předplsCI nebo př-edplsů dopravce, 

h) nepřímými škodami všeho druhu (např. platební neschop
nosti nebo prodlením v placen( majitele, nájemce nebo 
provozovatele dopravnfho prostř-edku nebo jinými flnanč
nfml nesrovnalostmi s uvedenými stranami), 

I) chybijfdm, vadným nebo nedostatečným obalem nebo ba
lenfm nevhodným pro přepravu, vzdutím kontejneru, bylo
-li toto způsobeno jednáním pojištěného, pojistníka, osoby 
opnlvněné a jiné osoby, jednajfcf z jejich podnětu, 

j) nesprávným, neodbomým nebo · neobvyklým způsobem 
manipulace se ňsflkou pojištěným nebo pojistníkem nebo 
osoby oprávněné či jiné osoby, Jednajfcf z jejich podnětu. 

6.2 Nenf-11 pojistnou smlouvou ujednáno Jinak, neposkytuje 
pojlstJtel pojistné plnění z.a Jkody způsobené: 

a) válkou, občanskou válkou, události podobné válce a nebez
pečím, které vznikne nezávisle na válečném staw z pouiitf 
nebo existence válečných zbraní, 

b) stávkou, výlukou, vzpourou, blokidou, pleněnfm, pfnit
stvfm, politickým násllfm nebo jinými obbinskýml nepoko
ji, saboWf, 

c) přirozenou povahou pojlštiné zásilky anebo Její vnltřnf 
zkázou, 

d) působením hmyzu a hlodavců, 
e) poškrábánfm nebo oarenim, jalcoi I vnltřnf vadou, tj. z.trá. 

tou funkčnosti, zkratem, přepitím, Indukci, Implozí, lo
mem elektronek nebo vláken, vlasovými trhlinami, ledaie 

byvznlklyv důsledku vyfmenovaných pojistných nebezpečí 
(viz a. 4.2.2 tichto pojistných podmínek), 

f) působenfm obvyklých povětmostnlch vlivů (např. obvyk
lou vlhkostí vzduchu, kondenzad vlhkostl,teplotnfml výky
vy, lodními výpary), 

g) pi-epravou v oll!Vn!ných pozemních dopravnfch prostied
dch nebo řícnfch lodích (na palubě), pokud takovou pře
pravu nevyžaduje povaha zásilky, 

h) na obalu, pokud se nejedná o přímý spotiebltelský obal 
nebo obchodní balen( zásilky, 

I) zdrženfm pi-epravy; I pokud bylo zp6sobeno zdrfenfm 
v důsledku pojistného nebez:pečf dle těchto pojistných 
podmínek; tato výluka však nebude uplatněna u pojlitin( 
nákladů v důsledku společné havárie, 

j) snliením (z:nehodnocenfm) hodnoty přepravované zásilky, 
nesouvlsejíd s působením pojistného nebezpečf dle tichlo 
pojistných podmfnek, 

k) zpronevirou, 
I) nez:p6sobilostf, nevhodnostJ dopravního prostředku pro 

bezpečnou přepravu pojlftiEné věci (blfie viz: aánek 8 těch
to pojistných podmlnek), 

m) při přepravě motorovými vozidly ve vlastnlctv( pojištěného 
a na jeho vlastni účet. 

n) na zásilkách s uměleckou nebo sběratelskou hodnotou; na 
zásllkách drahých kovů (zpracovaných I nezpracovaných), 
klenot6 a podobných cennosti, na zásilkách drahých ka
men6, perel; na zásilkách peněžní hotovostJ; cenin; kreseb 
a plánů všeho druhu, 

o) na datech, uloiených na paměťových médiích, 
p) na přepra110vaných ojetých a havarDVilných motorových vo

zidlech, na použitých nebo porouchaných stTojích a zaříze
ních, 

q) na přepravovaných živých zvířatech. 

6.3 V pojistné 5mlouvě lze dohodnout I Jiné výluky, nd které j5oU uve
deny v tomto aánku. 

6.4 Pokud škodná událost mohla vzniknout z jednoho nebo vice ne
bezpečí, vyjmenovaných v tomto článku, usuzuje se tak d do té 
doby, než pojištěný proká~, & škodná událost takto nevznikla. 

6.5 Pojlstitel nehradf výlohy za př-eklad, provizorní uskladnění 
nebo dodatečné náklady na přepravu, byly-li tyto výlohy 
důsledkem některého nepojištěného nebezpečí (%výšené 
náklady na dali( přepravu, zpětná přeprava, apod.) nebo 
pokud nebyla bito opatienf pojistitelem nařfzena. 

6.6 Výčet výluk, uvedených v tomto aánku pojistných pod
mfnek, nemusí být úplný. Výluky či omezeni pojistného 
plnění se mohou vyskytovat I na jiných místech v těchto 
a ostatních pojistných podmínkách, připadni ve smluvních 
ujednáních, které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy 
anebo přímo v textu samotn6 pojistné smlouvy. 

Článek 7 
Zv"štnf případy pojistné ochrany 

7.1 Není-li ujednáno v pojistné smlouvě jinak, jsou dle věcného roz
sahu pojlštinf proti vyjmenovaným pojistným nebezpečim 
(dle <'.lánku 4.2.2 těchto pojistných podmínek) pojištěny tyto zá. 
sflky: . 

a) nezabalené (tj. zásllky, které pro jejich povahu nelze opatfit oba-
lem), 

b) zpětné, 

c) s předchozí přepravou nebo skladovánlm, 
d) použité nebo v poškozeném stavu. Je-li zásllka již při zahájeni pře

pravy poškozena a dojde-li k jej/ ztrátě nebo poškozeni, poskytne 
pojlstltel plnění pouze tehdy, jestli& poškozeni vzniklé před zahá
Jenlm přepravy nemohlo mlt vliv na vznik škody, která nastala při 
přepravě; důkaznl břemeno je v daném přlpadě na pojistníkovi, 
pojištěném, pflpadně jiné oprávněné osobě. 

7.2 Palubní zásilky jsou pojištěny, jen je-li to zvlášť ujednáno, a to 
v rozsahu článku 4.2.2 těchto pojistných podmlnelc, vl'.etně ne
bezpefl přepadnutl nebo smeteni mofskou vlnou plel palubu. Ve 
stejném rozsahu pojistného kryti je pojištěna I zásilka, která měla 
být přepravena v uzav'feném prostoru podpalubí, ale se souhla
sem nebo s vědomím pojištěného Je ul~na a přepravována na 
palubě. 

' .. 



7.3 

. 
' 

Zásilka ul~ml ve v!estranně uzavfených kontejnerech nebo mi
mořnlch kontejnerech je I v p'ffpadě umlstěnl těchto kontejneru na 
palubě pojištěna za nejnýc:h podmlnek, jako kdyby se nacházela 
v podpalubí, a to včetně pojištěni nebezpečl pádu nebo smeteni 
pl'es palubu. 

7.4 Je-li zvla5' ujednáno a pokud byl zaplacen přfplatek 
k pojistnému (tzv • .,zlmnl přfplatek•) poskytne pojistitel 
Y přfpadě vnitrozemské lodnf pňtprny pojistné plněni za 
náklady na odYlelenl do zimního přfstaYU, za přístaYnf po
platky zde nnlklé, za náklady na ostrahu, apod. 

7.5 Musl-11 zbozf zůstat Y dopnvnfm prostř-edlcu při znemožně
né nebo uzavňtné lodnf, příp. Yutušné pňtpravi, ať už kvůli 
ledu, zJiplaYě, povodni, nlzkému stavu vody nebo povětr
nostnfm podmlnkám, pak je nutno uhradit přlmiňtný pří
platek k pojistnému, Jinak nárok na náhradu škody zaniká. 
Dozvi-li se pojištěný o takovéto p'feWce, je povinen tuto okolnost 
neprodleně oznámit pojlstltell. je-li lodnl nebo vzdušná přepra
va uzavřena a je-li v tomto okamžiku zboží naloženo na dopravnl 
prot1edek, je pojl!těnl po nal~nl prerušeno a pokračuje opět po 
obnoveni lodní nebo vzdu!né pl'epravy. 

Článek S 
Způsobilost dopravnlho prostředku 

8.1 Pojistná ochrana pro pojištěný náklad se sjednává v rozsahu těch
to pojistných podmlnek za pfedpokladu, že dopravní prostředek, 
který byl použit k pl'epravě zásflky, odpovídá p'fedplsům pro jeho 
řádnou ijřednl registraci a v době p'fepravy zásflky byl způ.sobllý 
pro prepravu, a to jak z hlediska povahy přepravované zásilky, tak 
jejl pl'epravy z místa určeni do místa dodáni. 

8.2 U námořní p1epravy se pojištěni vztahuje pouze na zásilky pfe
pravované loděml, které mají platná osvědčeni, vystavená členem 
mezinárodní asociace klaslfikačnlch společnost! a ktera současně 
sph'lujf následující podmínky: 

a) stářf lodi, plujících na praYldelné plavebnl llnce, nesmf 
pňtkroat 35 let. 

b} stáři lodí, nasazovaných nepraYldelně na různých linkách, 
nesmí pňtkročlt 25 let. 

8.3 Pojištěný Je povinen na požádáni pojistitele prokázat vhodnost 
a způsobilost dopravního prostl'edku pro danou p'fepravu zásilky. 

Článek9 
Vznik, doba trvánl a konec pojištěni 

9.1 Pojl!těnl začlná v okamžiku, kdy zboff připravené k přepravě 
opouštl miste odeslání (závod nebo sklad) za účelem neprodlené 
p'fepravy a trvá po dobu obvyklé p'fepravy. 

9.2 V závislosti na skutečnosti, která nastane nejd'ffve, pojlštěnl konči: 
a) v okamžiku, kdy je zásilka dodána na miste pffjemc:e, uvedené 

v pojistné smlouvl! jako místo určeni, 
b) v okamžiku, kdy je zásilka odevzdána na jlném, p'fedem pojistní

kem zvoleném místě určeni, uvedeném v pojistné smlouvě, které 
bylo zvoleno za ij(elem disponováni nebo rozdělen/ zásilky, anebo 
prolD, že skladováni zásilky fiž nepatl'f k obvyklému způsobu prováděni 
přepravy; odevzdáním se rozumí okamflk, kdy zásilka dojde do zá\/0-
du nebo skladu po provedeném složeni z dopravnRio prostředku, 

c) přechodem nebezpečí, pokud je v důsledku vzniku pojistné udá
losti zásllka prodána p'fed ukončenlm pojlhěné přepravy, 

d) p'fepravenlm zásilky na konečné miste urt:enl dle pojistné smlou
vy, které následuje po vyložení z námořní lodi v cílovém p'ffstavu 
vykládky, pffpadnl! cílovém letišti. 
Pojištěni konči ve viech pffpadech nejpozději uplynutlm 15-tl dnů 
po p'ffjezdu zásilky na miste určeni uvedené v pojistné smlouvě, 
u námol'nl pfepravy však nejpozději uplynutlm 60-tl dnů po vylo
žení pojištěné zásilky z lodi v konečném pffstavu. 

9.3 Dojde-li k p1erušenl prepravy zásflky z podnětu pojl!těného, pře
rušuje se 1 pojištěni, a to d do doby obnoveni pfepravy. Došlo-li 
k pl'eru!enf přepravy před dodáním do vykládadho p'flstavu, po
jl!těnl se přerušuje až po uplynut! doby delšf než 30 dnů po té, co 
byla pl'erušena přeprava. 

9.4 Pro přepravu zásllky volně sypané nebo volně ložené (rlnfusa), ja-

kof I kapalin v cisternách nebo nádržích, platf pro začátek a konec 
pojištěni následujld ujednáni: Pojištěni začíná v okamžiku, kdy je 
zboží nal~no (načerpáno) za účelem neprodlené přepravy do 
vozidla nebo nádr.že a konči v okamžiku, kdy začne vykládáni (čer
páni) zbofl na místě uvedeném v pojlstné smlouvě. 

9.5 le-11 pojistná smlouva vypovězena/ ukončena, pak pro zásllku, 
ktera je v době ijonnostl výpovědi na cestě, Zllstává pojištěni 
v platnosti až do doby, která je rozhodujíc:/ pro ukončeni pojistné 
ochrany podle tohoto flánku. · 

Článek 10 
Pojistná hodnota, pojistná částka 

10.1 Pojistnou hodnotou zásilky se rozumf obvyklá obchodn/ cena, 
není-li ujednáno jinak, za,obvyklou obchodní cenu se považuje 
fakturovaná hodnota pojištěné zásilky. Nelze -11 ji takto stanovit. 
je pojlstnou hodnotou zásilky cena obecná, tj. cena, kterou má 
zbofl v době počátku pojištěni a v místě odeslán!, včetně nákladů 
na pojištěni a nákladů, které vzniknou do doby p'fevzetr zbofl do• 
pravcem. Do pojistné hodnoty zásllky nelze zahrnout cenu obliby 
(subjektlvnr ohodnoceni). 

10.2 Pokud je pojistnou smlouvou ujednáno, lze do pojistné hodnoty 
zásllky dále zahrnout: 

a) náklady na ph!pravu, 22jména dopravné, náklady na miste dodáni a do, 
b) lmaglnámf zisk (očekávaný zisk) kupujfc:/ho, pokud nebezpeď 

spojená s pfepravou nese kupujfc:/, a to do vý!e 1096 hodnoty zá. 
silky dle tohoto článku, není-li ujednáno jinak. 

10.3 Pojistnou částku urči pojistník ve výši odpovfdajlc:/ pojistné hodno
tě pojišťované zásilky. 
Pokud nemůže být pojistná částka určena dle pl'edchozfch odstav
ců tohoto článku, lze sjednat jako homl hranici plněni pojlstltele 
limit pojistného plněni ( .,poji!těnl na 1. riziko .. ). 

10.4 je-li v p'ffpadě společné havárie určena v dlspašnlm 'ffzenl taková 
hodnota p'ffspěvku ke společné havárii, ktera je vyšší než pojistná 
částka (.,excedent p'ffspěvku společné havárie"), hradí pojistitel 
z této hodnoty částku, odpovfdajlc:/ poměru pojistné částlcy k hod
notě pl'lspěvku, není-li ujednáno Jinak. 

Článek 11 
Certifikát o pojištění 

11.1 Na žádost pojlstnlka/pojlštěného vystaví pojistitel pojistný cer
tifikát jako potv12enl o existenci konkrétní jednotlivé přepravy, 
a to v českém jazyce, pffpadně ve vícejazyčné verzi (angličtině, něm
čině, ruJtlně). Pojistný certifikát nelze vystavit. Je-H pojistník 
v prodlení s placením pojistného. Pojistný certifikát se vystavuje 
pro jednorázovou p'fepravu anebo pro specifikovanou jednotlivou pfe. 
pravu dle smlouvy ramCOllé (sjednané pro opakujld se přepravy). 

11 .2 Byl-li vystaven pro pflslušné pojištěni pojistný certifikát, poskytne 
pojistitel v pflpadě vzniku pojistné události pojistné plnění jen po 
jeho p'fedl~nr v origlnálnl verzi. Pokud pojistný certifikát vysta
ven nebyl, poskytne pojistitel v p'ffpadi! vzniku pojistné události 
pojistné plnění podle pojistné smlouvy. 

11.3 Dojde-li ke ztrátě nebo zničeni takto vystaveného pojistného cer
tlflkátu, je pojlstltel povinen vydat na žádost a náklad pojistníka 
jeho druhopis. Pojistitel však může požadovat, aby byl původní 
pojistný certifikát nejd'ffve umol'en. 

11.4 Obsahuje-JI pojlstný certifikát oprávněni pojištěného p'fevést prá
vo z pojlstné smlouvy rubopisem, a to I nevyplněným na dalšf oso
by, které jsou oprávněny k dalšlmu p'fevodu, jsou rovněž tyto oso
by oprávněny k dalšímu pfevodu (certifikát na 'fad). Tento pl'evod 
ruboplsem (Indosamentem) má ijčinky postoupeni pohledávky, 
I když pojlstltel nebyl o tomto postupu vyrozuměn. Pojistitel nenl 
povinen zkoumat platnost rubopisu. 

11.5 Pojlstltel je zproštěn závazků ze smlouvy, splnll-11 v dobré vll'e svou 
povinnost poskytnout pojistné plněni tomu, kdo se prokáže po
jistným certifikátem. Bylo-li vydáno vice stejnopisů certifikátu, je 
zprošti!n závazků ze smlouvy, spin li-li v dobré vlře svou povinnost 
poskytnout pojistné plnění tomu, kdo mu pfedložil kterýkoliv stej• 
nopis nebo origlná I pojistného certifikátu. 



11.6 Pojlstnlk je povinen sdělit údaje rozhodné pro sjednáni pojištěni 
(pojistné smlouvy), které sl pojlstltel vyžádá, a to zejména 

a) druh, hmotnost a hodnota zásilky; počet kusů nebo obalových jed
notek, způsob balen!, 

b) datum a mlsto odeslán! (včetně údaji'.1 o překladu, skladováni nebo 
jiném zvýšeni nebezpečf během pojištěné p'fepravy), miste ultenl; 
dodad podmlnka (dolofty INCOTERMS aplikované v době pfe. 
pravy zásilky), 

c) druh dopravního prostředku a způsob přepravy (pl'fpadně jméno 
lodi, reglstračnl čfsla dopravních prostředků - kontejneru, vagóni'.I, 
vozldel), 

d) údaje o uloženi zásilky (na palubě, volně, apod.), 
e) uzavřeni pojištěni na cizf účet z pl'fkazu nebo bez pl'lkazu tfetl osoby, 
f) specifikace požadavku na rozšlfenl pojistných nebezpeď (napl'. dle 

předepsaných akreditivních podmfnek pojištěni). 

Článek 12 
Pojistné 

12.1 Pojistné je jednorázovým pojistným a je splatné dnem počátku 
pojištěni, nenf-11 ujednáno v pojistné smlouvě jinak. Bylo-li uza
vřeno krátkodobé pojištěni a pojistné nebylo uhrazeno ke 
dni jeho počátku, pak pojištěni nevzniká, nebyla-li v pojistné 
smlouvě výslovně ujednána jimi lhi'.lta k úhradě pojistného (pff
padně splátky pojistného, včetně termlni'.I jejich splatnosti). Byl-li 
stanoven příplatek k pojistnému, přlpadně dodatečné pojist
né, pak jsou tyto fástky splatné do tří dnů po tom, co byla jejich 
výše pojlstnfkovl sdělena. 

12.2 Článek S, odst S.S. UCZ/14 se dopll\u]e tak, že pojistitel je oplilv
něn upravit výši pojistného, dojde-U alespol\ k Jednomu z nlže uve
dených pffpadů: 

a) změna právnfch předpisů majfdch vliv na plněn! pojistitele nebo na 
jeho odvodové povinnosti vůa státu a jeho organizačnlm složkám; 

b) ohroženi splnitelnosti závazků pojistitele z pohledu pojistné mate
matiky z jiných důvodů; 

c) rust Indexů vývoje cen pojištěných věci, pffpadně cen pracl na 
jejich reprodukci, jež zvel'ejlluje Český statistický úfad, pokud za 
sledované období tento rust člnf vice ne! 5%. 

Článek 13 
Oznamovacl povinnost při uzavininí smlouvy 

Pojistník je povinen při uzavlránl smlouvy sdělit pojlstlteli všechny jemu 
známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí pojistného nebezpečl 
a to 1 tehdy, ]estllfe on sám povafu]e jemu došlou zpraw za nespolehli
vou. Za podstatnou se přitom povafuje zejména ta okolnost, která může 
dfky povaze zboží už pl'i zdánlivě zanedbatelném zvýšeni pojistného rl· 
zika vést k nep1lměfeně velkému rozsahu škody. 

Článek 14 
Změna podmfnek přepravy a pojistného nebezpeči 

14.1 Pojištěný/pojistnlk ne.smí po uzavl'enl smlouvy bez souhlasu po
jistitele měnit podmfnky přepravy, ani dát souhlas třeli osobě 
k jednání, zakládající možnost změny těchto podmínek. 

14.2 Změnou podmínek přepravy se rozumí přeóevšlm: 
a) podstatný odklad zahájeni nebo ukončeni přepravy, 
b) podstatné odchýlenf se od nahlášené nebo obvyklé trasy přepravy, 
c) pfeprava jiným dopravnlm prostředkem, než tlm, který byl dohod

nut v pojlstné smlouvě, 
d) pl'eloženl zbof!, ačkoli v pojistné smlouvě byla dohodnuta přfmá 

pl'eprava, 
e) pl'eloženl nebo umfstění zboží, které má být p'fepravováno v pod

palubí, na palubu, 
f) změna místa určeni, p1lp. přístavu ultenl. 

14.3 V pffpadě nedodrženi podminek dle předchozích odstavol 
tohoto e:lánku je pojistitel oprávněn ukonat pojištěni pro pří
slušnou pň!pravu bez dodrienf výpovědni lh6ty; v pffpadě 
vzniku škody je pak oprávněn snfilt pojistné plninl úmimi 
tomu, Jaký vliv mělo toto porušeni na rozsah pojlstltelovy povin
nosti plnit. Toto ujednáni neplatí, Jestliže změna podmínek pl'epravy 
nastane bez vědomi pojištěného/ popstnlka č jiné oprávněné oso
by; pojištěný/ pojistník a pná opl'i!vněná osoba je povinna omámit 
pojlstltell tuto skuteaiost bez zbytečného odkladu, jakmile se o ni 
dozvi. 

Článek 1S 
Obecné povinnosti pojistníka a pojištěného, případně Jiné opráv
něné osoby 

Kromě povinnosti, vyplývajfclch z obecných pn!vnfch pfedpisů 
a uvedených v a. 7 UCZ/14, má pojlstnfk, pojištěný, přfpadně jiná 
oprávněn;i osoba rovněž tyto povinnosti: 

a) vynakládat ve!keré úslll a vyuflvat všech prostředkll a mofnostl 
k tomu, aby škodná událost nenastala. Je povinna neprodleně od
stranit kafdou závadu nebo nebezpell, které by mohly mlt vliv na 
vznik Jkodné událostl. Pokud jlf škodná událost nastala, je povin-
na flnlt účelná opatřeni k její mlnlmallzad, · 

b) zdržet se jedná ni, kterým by bylo umožněno překročeni povolené 
nosnosti dopravního prostředku, 

c) plnit dalšl specffické povinnosti, které byly smluvně ujednány v po
jistné smlouvě v souvlslostl s uzavl'eným pojlštěnfm. 

2 Povinnosti pojlstnfka/ pojištěného, případně Jiné oprávně
né osoby, Je-li v pozld přikuce (přepravce) pro dopravce 
ve vnltrostátnl a mezinárodní sHnfa,f nákladu( přepr;m,C 

2.1 Pojistník/ pojištěný, přlpadně Jiná oprávněná osoba, je-li v pozici 
přfkazce a sjednává přepravu zásilek v mezinárodní nebo vnitro
státní sllnlčnl nákladnl přepravě, je povinna pou~fvat k přepravě 
zásilek pouze stálé obchodnl, prověřené partnery (dopravce), 
u nich! sl ověřila, že jsou pro případ vzniku odpovědnosti za ško
du způsobenou na dopravovaném zboží pojištěni v odpovldajldm 
rozsahu: 

a) mají sjednáno pro mezlnárodnl sllnlčnl p'fepravu pojištěni v roz
sahu Úmluvy CMR (Úmluva o přepravnl smlouvě v mezlnárodnl 
siinlčnl nákladnl dopravě) s llmltem odpovědnosti, odpovldajl
cl Jejich maximální náhradové povinnosti pro p'fepravu nákladu 
v rozsahu a. 23 Úmluvy CMR, odst.3 (tj. na limit odpovldajlcl 
přepočtu ufitečného zatlženl vozidla ve výši B,33 SDR za bno ki
logram), 

b) majl sjednáno pro vnltrostátnf silniční přepravu pojištěni s limitem 
odpovědnosti minimálně 5.000.000 Kč, nenl-11 sjednáno pojištěni 
s limitem odpovědnosti odpovldajld vfdy hodnotě (fakturované 
ceně) přepravované zásilky, 

c) je povinna doložit a prokázat existenci písemného p'fepravnlho 
příkazu v době zadáváni pl'epravy dopravci jako dokladu, který byl 
smluvními stranami oboustranně potvrzen. 

2.2 V pflpadě, že pojlstnlk/ pojištěný, pl'fpadně jiná oprávněná osoba 
jako pflkazce poufije k pl'epravě zásilky nového smluvnlho ob
chodního partnera Jako dopravce, Je povinna ověřltprávní existen
ci a důvěryhodnost dopravce všemi dostupnými prostředky; včet
ně ověřeni skutečnosti, uvedených v odstavci 2.1 tohoto článku. 

2.3 Pokud pojlstnfk/ pojištěný, případně jiná oprávněná osoba nespi
ni anebo poruší i jen některé z uvedených ujednáni, Je pojlstitel 
oprávněn pojistné plněn I snížit podle toho, jaký vliv mělo toto po
rušeni na rozsah jeho povinnosti plnit. 

Článek 16 
Povinnosti pojlstnfka, pojištěného a jiné oprávněné osoby v pří
padě vzniku pojistné události 

16.1 Kromě povinnosti, vyplývajldch z obecných právních předpisů 
a uvedených v a. 7 UCZ/14, má pojistnfk, pojištěný, čl kafdý, kdo 
se pokládá za oprávněnou osobu anebo má právnl zájem na po
jistném plněni, tyto povinnosti: 

a) oznámit pojlstltell bez zbytečného odkladu, že nastala událost, 
s niž by mohl být spojen požadavek na pojistné plněnl, podat mu 
pravdivé vysvětleni o vzniku a rozsahu následků takové události, 
o plilvech třetlch osob a o Jakémkoli vlcembobném pojištěni, 
p'fedložlt pojistiteli potřebné doklady a postupovat způsobem 
ujednaným v pojistné smlouvě, 

b) umožnit pojlstltell provést prostřednictvím pověl'ených nebo 
zmocněných osob potfebná šetřeni o příčinách vzniklé škody, 
o okolnostech rozhodných pro posouzeni nároki'.I na pojistné plně
ni, jeho rozsahu a výše, včetně ohledání pojištěné věci, obhlídky 
místa škodné událost!, pořízeni zvukové a obrazové dokumentace 
z místa škodné události, odebráni potřebných vzorků poškozené 
nebo zničené zásilky pro llčely znaleckého zkoumáni a pl'edložlt 
pojistiteli potřebné doklady (včetně účetních písemnosti), které 
si vyžádá, 

c) v n!md šetřeni pojistitele (a/anebo jim zmocněných osob) strpět 



pifpadné Mlovánl pravdivosti a úplnosti sdělených údajů, p?edlme
ných dokladů, provc1děné u pných fyzldcýth nebo právnických osob, 

d) uanlt veškerá opatfenl, vedoud k odvráceni a zmlměnf škody; jest
Ilfe to dovol! okolnosti, je povinen sl vylidat pokyny pojistitele, 

e) v pifpadě pod ez1enl ze spácháni trast:ného činu ohlásit tuto skuteč
nost policii a Informovat pojistitele o oznámeni a proběhu úfednf
ho šethml, 

f) neměnit bez souhlasu pojistitele stav způsobený škodnou událos
t!, a to al do doby, dokud nenf událost,. která by mohla být pojist
nou události, řádně vyšet1ena. Toto však neplatl, Je-U změna nutná 
z hygienických, ekologlckých fl bezpečnostních důvodů anebo 
v zájmu toho, aby se rozsah následků škodné události nezvětšll, 

g) učinit opat1enl, aby nedošlo k promlčen I nebo zániku práva na mi
hradu Ikody, je! podle zákonných předpisů p'fecházl na pojistite
le, 

h) uznat bez souhlasu pojistitele vy\lčtovánl škody v dlspašnlm flzenl, 
stejně tak vklady nebo konečné přlspěvky ke společné havárii. 

16.2 Jestliže při předáni zásilky nenl ztráta nebo poškozeni zjevné a je-U 
toto zjištěno dodatečně, musl pojistnlk/ pojištěný, pfipadně jiná 
oprávněná osoba písemně uplatnit právo na náhradu takto vzniklé 
škody u pl'lslušného subjektu, která za škodu odpovídá (dopravce, 
správce skladu, apod.), a to bezprost1edně po jejím zjištěni, ne
prodleně danou skutečnost oznámit pojlstltell a dále postupovat 
v souladu s jeho pokyny. 

16.3 V pifpadě porušeni povinnosti, uvedených v tomto aánlcu, mů!e po
jistitel pojistné plnění snfžlt úměmě tomu, jaký vliv mělo tom poruše
ni na rozsah p<>J'lstltelavy povinnosti poskytnout pojistné plnění. 

Článek 17 
Pojistmi plninl 

17.1 Právo na pojistné plněni vznikne, nastane-li skutečnost. se kterou 
Je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit (pojistná událost). Prá
vo na pojistné plněn I má ten, na jeho! majetek se pojištěni vztahu
je, pokud však došlo k převodu práva rubopisem, pak má v soula
du s článkem 11, odslll.4 těchto pojistných podmlnek právo na 
pojistné plněn( ten, kdo p'fedlo!I pifslušné doklady pojlstltell. 

17.2 Plnění z Jedné pojistné události Je omezeno pojistnou částkou 
(případně limitem pojistného plněni), stanovenou pojistníkem 
v pojistné smlouvě, pffpadně v jednotlivé přihlášce do pojiltěnl. 

17.3 Z pojistného plnění se odečte spoluúčast,. sjednaná v pojistné smlou
vě, kterou se pojištěný podílí na pojl5tném plněni z každé vzniklé po
jistné události. Toto ujednáni se nevztahuje na přlspěvek ke společné 
havárii, který pojistitel hradí u do výše pojistné částky bez omezeni. 

17.4 Pojistné plněni Je splatné vté měně, v niž je vyčlslena pojistná část
ka, případně limit pojistného plnění, nenl-li dohodnuto jinak. 

17.5 Maji-li být výdaje a přlspěvky na společnou haváňl uhrazeny v jiné 
měně, ne! v ni! Je pojistná částka vyčlslena, provede se přepočet 
smluvní měny v kurzu platném v den platby, dle devizového kurzu, 
vyhlášeného Českou národní bankou. 

17.6 Při poskytováni pojistného plnění se pro přepočty cizích měn po
užije směnný kurz v den vzniku pojistné události dle devizového 
kurzu, vyhlášeného Českou národnl bankou. 

Článek18 
Nillezen( ztracené zásilky 

18.1 Pojištěný Je povinen oznámtt pojlstltell nalezení ztracené zásilky. 
Pokud nemá v úmyslu zásilku p'fevzlt, musí dbát pokynll pojisti
tele, jakým způsobem mi1 být se zásllkou nalo!eno, aby byla co 
mo!ná nejlepším způsobem zhodnocena. 

18.2 · Byla-li nalezena zásilka nebo její část,. za kterou pojlstltel poskytl 
pojištěnému pojistné plněn/, je pojištěný povinen tuto skutečnost 
pojistiteli oznámit a vrátlt mu vyplacené pojistné plněnl, po odpo
čtu výloh na znovuzlskánl zásilky a škod na zásilce způsobených. 
V pifpadě, !e pojlhěný nalezenou zásflku nebo její část nepřevez
me a se zásilkou nebo její části bylo nakládáno v souladu s pokyny 
pojistitele, je pojištěný povinen vrátit pojlstltell pojistné plněni al 
do výše dosaženého výnosu za zásilku nebo jej I část (nap7. prode
jem nebo jiným použitim) po odpočtu nákladó na její zhodnoceni, 
stanovených pojistitelem. 

Článek 19 
Rozsah a způsob poskytnuti pojistného plněnf v přfpadi poško
zeni zásilky, lástečné ztrátě, celkové ztritě, její nezvěstnosti 

19.1 poškozen( Qlste<:n4 ztráta 
Dojde-li pojistnou události k poškozeni zásllky nebo k Jejl částeč
né ztrátě, poskytne pojlstltel plnění ve výši rozdílu mezi hodnotou 
zásilky před jejím odesláním a po jejlm poškození nebo částečné 
ztrátě. Hodnota poškozené zásilky mů!e být rovněž stanovena jako 
výtllek z volného prodeje nebo ve ve'fejné dražbě, pokud to pojis
titel po!aduje podle okolnosti podstatných pro určeni výše škody. 
Poškozené vid nemohou být nikdy postoupeny pojlstitell 
bez Jeho souhlasu. Nepřevzetf pojiHné zásilky přijemmm ne
akládá nárok pojištěného na náhradu škody, Náldadyvznlklé 
nepřevzetim pojBtěné zásilky nejdou k tfif pojistitel!!. 
Pojistitel hrad! přiměřené náklady na opravu, které jsou pot1ebné 
pro uvedeni poškozené zásilky nebo jej/ části do stavu pfed pojist
nou události, včetně nákfadi'.I na rozebráni a sestaveni, nákladů na 
dopravu do/z opravny a jiné llfelně vynalo!ené náklady. Od těch
to nákladů odečte pojlstltel cenu zpeně!ltelných a využitelných 
zbytkQ nahrazovaných části. Tato náhrada nesmí přesáhnout výši 
odpovldajld pojistné částce, snf!enou o spoluúčast pojištěného, 
kterou se podfll na každé vznlklé pojistné události. Náklady spo
jené s opravou poškozené věci nebo s Jejím opětovným uvedenlm 
do původního stavu, které jsou nadstandardního charakteru (vy• 
lepšenl nebo renovaci u věci, zvyšuj Id jej I pojistnou hodnotu) jdou 
k tíži pojištěného. 

19.2 Celková ztráta z4s)lk.Y 
Dojde-li pojistnou události k celkové ztratě nebo k naprostému 
znehodnoceni zásilky nebo stane-li se zásilka nedostupnou, po
jistitel poskytne pojistné plnění ve výši pojlstru! částky snl!ené 
o hodnotu zachráněných zhodnotltelných věci (tzv . .,zbytková 
hodnota'"), Zásilka je pova!ována za nedostupnou, dostane-li se 
na tak nep'flstupné mlsto, !e ačkoliv existuje, není mo!no s ni fy
zicky disponoval 

19.3 Nezvěstnost 
Zásilka se pokládá za nezvěstnou, nedorazí-li dopravnl prost1edek 
se zásllkou do místa určeni do 60 dnů a u evropských vnitrozem
ských cest do 30 dnů od plánovaného p'fqezdu a nedošla-li o něm 
!ádná zpráva. Je-li komunikační spojeni pferušeno válkou, válce 
podobnými událostmi, občanskou válkou nebo vnitřnímu nepo
koji, prodlužuje se lhůta ~dy podle situace přlpadu, nesmí však 
pfekročlt dobu 6 měsíců. Pojistitel pak poskytne pojistné plněni 
jako v p11padě celkové ztráty zásllky. 

19.4 Proder z:ásflk.Y před ukoni:enfm po(lšt!né přepravy 
Bude-li po začátku pojištění od pfepravy upultěno nebo nebude-li 
pfeprava z Jiného důvodu dokončena, ani! by·pojlstltel byl osvo
bozen od povinnosti plnit, mů!e pojistitel po!adovat, aby za jeho 
součinnosti pojištěný zásilku prodal volným prodejem nebo ve ve
'fejné dražbě, jestllie zásllka nemůže být dále přepravována bez 
vynaložení přiměřených nákladů nebo v pflměl'ené lhůtě. Po!adu
je-11 pojistitel prodej, je pojistník/pojištěný/ jiná oprávněná osoba 
toto neprodleně uskutečnil 

19.S Nenastalý záJem, uspořené náklady 
Je-11 do pojistné hodnoty zahrnut zisk, předpokládané zhodnoceni 
zásilky, náklady souvlsejld s pfepravou, clo apod., vycházl se přl 
zjišťováni rozsahu povinnosti pojistitele plnit pouze z takové části 
pojistné částky, která odpovídá podílu uvedených složek na pojlst• 
né hodnotě, pokud k takovému zhodnoceni zásllky nedošlo před 
vznikem pojistné události. Totéž plat/ pro náklady, které budou 
v důsledku pojistné události uspořeny. 

19.6 Náhrada l(ným zpťisobem 
Pojistitel je oprávněn odečlst od plnění jiné náhrady, které pojiště
ný obdrie1 v souvislosti s pojistnou události. 

19.7 Přechod práva pol)st!tele ke znovunalezeoě zásUce 
Dojde-li ke znownalezenl ztracené a odázené zásilky a pojistitel již 
vyplatil pojistné plněni, nep'fecházl na něho vlastnické právo k zásil
ce, má však právo na vydáni toho, co na pojistném plnění poskytl. 

Článek2D 
Zajištění a uplatnění regresních práv 

20.l jestliže pojistník/pojistitel čl jiná oprávněná osoba má právo proti 



tfetf osobě na náhradu škody způsobenou pojistnou události, pl'e- (13) Hrubá nedbalost 
cházf jeho právo na pojistitele okamžikem výplaty pojistné plnění, Zanedbáni nutné opatrnosti a obez1etnostl, které vybočuje z no-
a to do výše pojistného plnění, které mu pojlstltel poskytl. Osoba, rem obvyklého chováni, svědči o zfejmé bezohlednosti, a to ze-
jejlf právo na pojistitele pfešlo, je povinna opatflt a pl'edložlt poJls- jména, vile-li se na porušeni důle.!lté povinnosti, ulo&né právní 
tltell doklady nutné k uplatnění práva na náhradu škody vůči třetf normou, vyplývající z povolán I, funkce a/ nebo postaveni škůdce. 
osobě, odpovědné za způsobenou škodu na zásilce. (14) Indosace pojistky 

Převod pojistky rubopisem (Indosamentem) na další osobu. Jde 
20.2 Pokud toto právo na pojistitele ještě nepřešlo, může poJlstltel uanlt o pfevod práv z pojistné smlouvy s účinky postoupeni pohledávky. 

taková opatřeni, která jsou potřebná k zachováni práv této oprav- (15) Komblnovan, přeprava (multlmodal transport) 
něné osoby, a to na základě plné moci, jemu touto osobou uděle- Pfeprava zboff, uskuteč'lovaná nejméně dvěma různými druhy 
nou. Takový postup však neznamená uznáni povinnosti pojlstltele pfepravy na základě smlouvy o kombinované přepravě z mlsta le-
poskytnout pojistné plnění. Nepožádá-li oprávněná osoba o tako- fldho v jedné zemi do místa určeni v Jiné zemi. 
vé opatřeni pojlstltele, je sama povinna učinit všechna opatřeni (Hí) Konosament (BIii of Ladlng -B/L) 
k tomu, aby postih nebyl zmal'en. Cenný papír, vystavovaný na jméno, na l'ad nebo na doručitele; 

je důkazem o uzavřeni pl'epravnl smlouvy v námořnf pfepravě 
20.3 Vzdala-li se tato oprávněn, osoba mho práva na niÍhra- a o plevzetf zbo!f na loď. 

du škody vůči tietf osobě nebo zman-11 uplatnění postihu (17) Kontejner 
(napnklad tfm, že nep~dlozí pojlstltefi příslušné doklady Velkokapacitní vodotěsná přepravní skřfň standardních rozměrů, 
včas), Je poflstltel oprávněn snfžlt poflstné plnění o částku, pevnosti, tllofných a nosných parametrů odpovldajlc:I pfedpisům 
kterou by Jinak mohl získat. Pokud jlž pojistitel pojistné plněn! Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Je určena pro pfe-
poskytl, má právo na náhradu až do výše této částky. pravu zásilek vhodných k tomuto způsobu přepravy svými rozrně-

Č1iÍnek21 
ry a charakterem. 

(18) Krádež vloupánlm 
Výklad pojmů Násilné proniknuti pachatele do zavazadlového anebo nákladové-

ho prostoru, tak, že pachatel s použltlm sily prokazatelně pfekonal 
Pro účely tohoto pojištěni platl následujld výklad pojmů: jisticí pfekážky, chránld věc: p'fed odclzenlm - nap'flklad zmocnil 

se nákladu anebo jeho části tak, že vtlafll, vylomil, vysadil dvefe 
(1) Abandon nákladního prostoru, násilně poškodil mechanismus zámku těchto 

Vzdáni se vlastnického práva k pojištěné věci (je-li věc v takoVl!m dveřf, násilně odstranll část pláště nákladnlho prostoru, rozřezal 
stavu, že by náklady na jejl záchranu nebo opravu převyšovaly jejl plachtu vozidla, odstranil Jlstld lanka a jlnak prokazatelně překo-
hodnotu). nal pfeká!ku, vytvořenou na ochranu proti násilnému vnlknutl za 

(2) Akreditiv (letterofCredlt- L/C) pomoci fyzické anebo technické zdatnosti. 
Ustlna vystaveni! obvykle bankou, příkazní smlouva, která pfedsta- (19) Loupežné p~padenl 
vuje závazek finanční Instituce (zpravidla banky) poskytnout podle P'fivlastněnl sl pojištěné věci po té, co pachatel použll proti pojlš-
pffkazu jiné flnancril Instituce tfetf osobě plnění, pokud opravněný těnému, jeho zástupe:!, jeho zaměstnanci anebo jiné oprávněné 
subjektsplnl podmlnky akreditivu (faktury, pojistné smlouvy, apod.). osobě pověřené pojištěným prokázané fyzické a psychické náslil 

(3) Cenaobecn.S (psychický nátlak). 
Cena obvyklá v mlstě a v čase, tj. cena, za kterou lze v místě (20) Nehoda dopravnlho pro~dku 
a v čase odeslán! zásilky koupit stejnou anebo srovnatelnou věc. Věcné poškozeni tohoto prostředku bezprostřednl vnější náhlou 

(4) Cenina události způsobené mechanldcou silou. 
Platební prostředek, zastupujld pfl platebním styku penlze. Za (21) Nezpůsobilý dopravní prost~dek 
ceniny se považuji zejména pohovnl známky, kolky, šeky, akcie, Takový dopravní prostředek, který mil ve svém vybaveni jeden ane-
obligace, směnky, jlzdenky, dálnlčnf nálepky (kupony), stravovacl, bo vice nedostatků a tfm nezaručuje schopnost čelit všem obvyk-
dárkové a jiné poukázky, losy, jízdenky, telefonní karty a ostatnl lým rizikům plánované pfepravy. 
karty, majl-il hodnotu. (22) Nezvěstnost lodl 

(S) Cennost Nastává, pokud o lodl nejsou k dispozici fádné zprávy po dobu 
Drahé kovy, drahokamy, perly a předměty z nich vyrobené anebo 6 měsíců. 
do těchto pl'edmětů zaprac:ované. (23) Odnětí 

(6) Dokument Stav, kdy pojištěný ztratil mofnost hmotné dispozice s pojištěným 
Listina čl jiná úřední písemnost, podávajld svědectvl o urtlté sku- pl'edmětem na základě jednání třetl osoby a tento stav je trvalého 
tečnosti. charakteru. 

(7) Dovozné (24) Poškozeni zásilky 
Cena za přepravu zásilky, stanovená tarifem nebo dohodou smluv- Změna stavu věd nebo jejl části, kterou lze objektivně odstranit 
nich stran pfepravy; nezahrnuje úkony dopravce, za které se vybl- opravou, nebo taková změna stavu věd nebo její části, kterou 
rajl k dovoznému doplňujlcl poplatky. nelze objektivně odstranit opravou, pl'esto však je věc použitelná 

(B) &cedent příspěvku společné havárie k původnímu účelu. 
Rozdíl mezi hodnotami zásilky v době a mlstě počátku pfepravy (25) Požár 
a případným zvýfenlm těchto hodnot po vyhlášeni spolelné havá- Nefádoud oheň ve formě plamene, který vznikl nebo se samovol-
rie pl'i stanoveni p'ffspi!vkových hodnot. ně rozšfl'il mimo určené ohnlhě. Za požár se nepovažuje žhnutf 

(9) Exploze a doutnání, působeni užitkového a technologlc:kého ohně a jeho 
Náhlý, ničivý projev tlakové sily, který spočívá ve vlastnosti plynů tepla, proces samovznícení, pokud nedojde k plamenné formě 
nebo par expandovat. Za výbuch se nepovažuje náhlé vyrovnáni holeni a rozšířeni z místa vzniku. Za pofár se rovněl nepovafuje 
podtlaku (Imploze), působeni vln vyvolanýc:h provozem letfclch působeni teplot pl'i zkratu v elektrickém vedeni a pném zal'fzenl, 
objektů (aerodynamický Uesk) a takové případy, kdy se energie pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšlřil. 
vznikli! výbuchem cílevědomě využlvá. (26) PřihliÍŠka do poJlftěni 

(10) Havarljnl komisař (Average Agent) Doklad, zasílaný pojbtnlkem poJistltell k uzavl'ení pojistné smlouvy 
Právnická nebo fyzická osoba, která je zmocněna a/ nebo akcepto- na konkrétní zásilku podle podmlnek rámcové pojistné smlouvy, 
vána poJlstitelem ke zjišťováni škody a ochraně jeho zájmů. jméno nebo k uzavřeni Jiné obdobné smlouvy. 
a adresu havarljnlho komlsal'e se uvádí v pojistné smlouvě anebo (27) Příspěvek ke společné hariril 
na pojistném certifikátu. Částka, kterou je pojistník povinen uhradit na základě dlspašnlho 

(11) Havarijní protokol lfzenl, schváleného dlspašnl kancelál'f podle práva vnitrozemské 
Protokol vystavený havarijním komlsafem, jehož obsahem je zápls plavby nebo podle Yorksko-Anverpslcých pravidel. 
o vzniklé škodě. (28) Rámcová pojistná smlouva (Open Cover Pollcy) 

(12) Hromadné zboží (bulk cargo) Typ dlouhodobé pojistné smlouvy, ve které jsou stanoveny základ-
Zásilka sypkého, pop'f. tekutého zbožl bez pfepravnlho obalu, vol- ni (rámcové) podmínky pojištěni, sazby pojistného, způsob a Ihů-
ně ulofená do lofného prostoru dopravnlho prostředku ručnlm ta jednotlivého přihlašováni /hromadného oznamováni přeprav. 
nebo mec:hanlclcým sypfolm nebo jiným druhem lo&nr (nap'f. (29) Skladováni v průběhu dopravy 
uhlf, obilí). Skladování přepravovaných zásilek, které je nutné a obvyklé z dů-



. . 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

vodO pfelolenl zásilky, čekáni zásilky na dopravní prostředky, vyff
zenl formalit týka)íclch se dopravy zásilky, apod. 
Společní( havirie 
Institut námomlho práva nebo práva vnitrozemské plavby, podle 
něho! se rozvrhuji Ikody a finanční náklady, vzniklé opatl'enfml 
k záchraně lodi a zásilek Jimi p'fepravovanýml ze spoleálého ne
bezpečI na zachráněné hodnoty. P'fepravované (zachráněné) zásil
ky pak pflspfva)í ke společné havárii podle rozvrhu (dlspaše) vyho
toveného podle práva platného pro p'fepravní smlouvu. 
Spolu6last 
SpoluOčastf se rozumí částka, kterou se popštěný podfll na plněni 
z každé pojistné události a kterou pojistitel odečte od pflznaného 
eoJlstného plnění pfl každé pojistné události. 
Slcody způsobenE pHrozenou povahou věd a vnitřní zkúou 
Škody způsobené pl'irozenou nebo chemickou vlastnosti, Jel Je pro 
tuto pojištěnou věc typická. Jedná se zejména o škody projevu)íd 
se vnltmf zkázou, způsobené poškozenlm nebo znlčenlm pojištěné 
věci Je)I pl'irozenou povahou, bez přlmého působeni vně)šlho vlivu 
(zejména lom, rozbiti) nebo úbytkem (zejména roztaveni, rozpuš
těni, chemický rozklad, vyprýštěni, vypařeni, vysychání, vyprcháni, 
okyslrčenl, rozsypáni, rozprášeni, zapařeni, samovznícenl, plíseň, 
hniloba, uhynutl zvfJat nebo rostlin). 
Škoda zpÍISObená úmyslně 
Škoda, způsobená úmyslným konánlm ď opomenutlm, které lze 
přiďst pojištěnému, Jeho statutárnímu zástupci nebo kompetent
nlmu 1fdlcfmu pracovn'fkovl, nebo Jednáním, o kterém tyto osoby 
věděly. Při dodávkách věd nebo pracf je škoda, resp. újma způso
bená Omysině také tehdy, když tyto osoby o závadách věd nebo 
slufeb věděly. O škodu, resp. újmu způsobenou úmyslně Jde také 
v případě, fe po)lJtěný, jeho statutární zástupce nebo kompetent
ní řfdld pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba činná pro 
pojištěného, zaměstnanec nebo pomocník Omyslně nedodrfell 
právní pl'edplsy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci 
výrobků, nebo Omyslně nedodrfell Instrukce a pokyny dané po
jištěným, Jeho statutárním zástupcem nebo kompetentním ffdldm 
pracovníkem. 
Úder blesku 
Bezprostl'ednl p'fechod blesku s destrukčními účinky na po)lště-

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

nou věc. Za škodu způsobenou bezprostředním úderem blesku se 
nepovaluje škoda vzniklá v průběhu bouře na elektrických nebo 
elektronlckých zal'fzenlch pfepětlm. 
Vada věd 
Stav, kdy tato věc postrádá od nf požadované parametry (kvalttu, 
Jakost, hmotnost, rozměry, strukturu, stálost, slolenf, apod.). 
York-Antwerp-Rules (Yorkslco-Antverpslm pravidla) 
Mezinárodní pravidla, upravujld Institut společné havárie a způ-
sobem rozvrhni vzniklých škod a výloh mezi loď a přepravovaný 
náklad (tj. mezi vlastníky zachráněných hodnot). 
Zásilka . 
Věc nebo souhrn věci, ma)ldch povahu zbo!f nebo jiného nákla
du, p'fepravovaná za obchodním účelem z mlsta na mlsto na
jednou, tj. nacházejld se na jednom dopravnlm prostředku. Zá
silka můfe být volně lofená (rinfusa), můfe se skládat z Jednoho 
či vice kusů. Obal, který slouží pouze k ochraně vlastnl zásilky, se 
nepovažuje za součást zásilky, není-li započten do celkové pojistné 
hodnoty zásílky. Naopak přímý spotfebltelský obal nebo obchodní 
balení Je započteno do celkové hodnoty zásilky a považuje se za 
Jej! součást 
Zničeni 

Změna stavu věd, kterou nelze objektivně odstra n lt opravou, a věc 
)II nelze dále používat k původnímu účelu. 
Zpronevěra 
Čin, kterým sl pachatel přisvoj! nebo poškodí věc, která mu byla 
svě'fena do péče anebo správy. 
Ztráta 
Zánik možnosti hmotné dispozice s pojištěnou věd. PoJihl!ná věc 
Je pokládána za ztracenou, byla-li odcizena nebo trvale odňata 
dispozici pojlstnlka, tj. nebyla-U zásilka nebo Její část doručena (tJ. 
došlo k úbytku, manku) nebo dostala-li se na tak nep11stupné mis
te, !e ji nelze zlskat zpět nebo Jen za takové náklady, plevyšujfd její 
hodnotu po Jejím opětovném nabyti. 

Článek22 
Závěrečná ustanoven( 

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. 
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Článek 1 

Úvodn( ustanoven( 
Predmlt pojiitln( 
Územnr platnost pojiftlnf 
Vozidlo ul{end pro preprovu zbolf 
Způsob sjedndnf pojiitmf (jednordzo~ kr6tlcodobé, dlouho
dobé poJiftlnf) 
Poldtek o konec pojřitlnf 
Průblh preprovy o zabezpeanl vozidel 
Pojístnó l6stko 
Moxímdlnl limity po/lstného plnlnf pro vyjmenované vlci 
Zvldftnf podmfnky pro pojfitlnf preprovy zdsi/ek vozidly 
s chladlrenským zortzenfm 
Zv/óftnf podmfnky pro poji!tlnf preprovy zdsřlek dstemaml 
Zvlóftnf spoluúlast pro prfpad oddzenl nákladu v nolnfch 
hodindch 

Úvodn{ ustanoveni 

Pojištěni je upraveno těmlto dopli'lkovýml pojistným] podmlnkaml (dále 
jen .DPP/F/Zás/14•), Všeobecnými pojistným] podmfnkaml pro pojištěni 
zásilek • zvláštní č.ist (dále jen .UCZIT/14"), Všeobecným] pojistným] 
podmínkami - obecná č.ist UCZ/14 (dále jen „UCZ/14") a pojistnou 
smlouvou, které spolu tvoff nedílnou souč.ist. Toto pojištěni se sjednává 
jako pojištěni škodové. 

Článek2 
Předmět poJiitin{ 

2.1 Pojištěním firemní pl'epravy se sjednává pojistná ochrana pro 
pfepravu zásilek vozidly, které jsou ve vlastnlctvl, pflpadně Jlnak 
vymezeném výlublém uflvánl pojištěného (napf. dlouhodobý 
pronájem) a které pojištěný přepravuje na svůj vlastni ú~t. 

2.2 Předmětem pojištěni nenl pl'eprava zbofl prováděná pojlstnfkem za 
úplat1.1. 

2.3 Pojištěni se vztahuje na přepravu zbofl, výrobků, polotovarů, které 
jsou ve vlastnictví pojištěného a Jsou přepravovány v rámci zajištěni 
jeho podnikatelské annostl a/ nebo za ú~lem dalšího zpracováni, 
prodeje, distribuce k odběrateli, resp. konečnému spotřebiteli. 

2.4 Předmětem pojištěni nejsou věci, které nemajl povahu obcho
dovatelného zboží (např. stěhované svršky). V pojistné smlouvě 
lze však sjednat pojistnou ochranu pro takové věd, které jsou 
přepravovány pojištěným za účelem prováděni jeho podnlkatelské 
činnosti (napf. stroje, přistroje, nástroje, technická čl jiná zařlzenl). 

2.5 je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, jsou předmětem pojištěni 
I věci, které nejsou vlastnlctvlm pojištěného, pflpadně anl nemají 
povahu obchodovatelného zbcdí, ale pojištěný přepravu těchto věci 
provádí v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatelskou činnosti 
pojištěného se zde rozuml především prodej, nákup věci, montážní 
a servlsnl práce, včetně reklamace, repa.se. 

2.6 Pfeprava nebezpeblého zbofl je pojistitelná pouze za předpokladu, 
!e pojištěný dodrfel zvláštnl podmlnky, stanovené právními před-
pisy pro přepravu tohoto zbol!I. · 

Článek 3 
Územnf platnost poJiitini 

Pojištěni se vztahuje na pojistné události, které nastanou během přepravy 
prováděné na územ! české republiky, Slovenska, Německa a Rakouska, 
pokud není pojistnou smlouvou ujednáno rozšfřenl územní platnosti. 

Čl4nek4 
Vozidla urlená pro přepravu zbozf 

4.1 Pojištěni se vztahuje na motorová vozidla (dále jen „vozidlo•), která 
jsou specifikována v pojlstné smlouvě (typ, druh, RZ vozidla) jsou 
provozována pojištěným, Jsou v jeho vlastnlctvl anebo v jinak vyme
zeném výlučném u!fvánl pojištěného. 

4.2 Kafdou změnu vozidel evidovaných v pojistné smlouvě (náhrada 
vozidla, změna počtu vozidel, zabezpe~nl vozldel, apod.) je 
pojištěný/ pojistník povinen neprodleně písemně oznámit pojlstlte-
11. Platnost změny nastává okaml!fkem doru~nl pfsemného souhla
su pojistitele pojlstnlkovl/ pojiJtěnému. 

Článek5 
Způ50b sjednán( pojiltěnf (Jednorázové, krátkodobé, dlouho
dobé pojlltinf) 

Pojištěni lze sjednat jako Jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé 
pojištěni, přičemž platl: 

a) jednorázové pojištěni se sjednává pouze pro jednu konkrétnl 
přepravu nákladu. Pojistná smlouva pak obsahuje veškeré údaje 
o přepravovaném zbofl, trase přepravy, počátku pfepravy, atd., 

b) kri!tlcodobé pojištěni se sjednává pro vice přeprav, v pojistné 
smlouvě obvykle pouze rámcově specifikovaných, a to na dobu 
kratší ne! 12 po sobě následujlclch měslc:ů, 

c) dlouhodobé pojištěni se sjednává pro všechny přepravy, prováděné 
pojlstnfkem v průběhu sjednané pojistné doby (pojistný rok). 
Poč.itek a konec pojištěni platí pro kal!dou pfepravu zvlášť v souladu 
s ujednáním a. 6 těchto doplňkových pojistných podmlnek. 

Čl4nek6 
Počátek a konec pojištěn( 

Pojištěni začlná v okam!lku, kdy zboží pflpravené k přepravě opouští 
místo odeslání za ú&lem neprodlené p'fepravy a trvá po dobu obvyklé 
pl'epravy. Pojistná ochrana pro tento druh pojištěni konď vždy vylo%enlm 
zásilky v místě uitenl. 

Článek7 
Průběh přepravy a zabezpečeni vozidel 

7.1 Motorová vozidla musf být vybavena zabezpečovadm zaflzenlm 
proti neoprávněné manipulaci s motorovým vozidlem (např. 

satelltnl vyhledávad systém, zabezpečovad zařízeni instalovaná 
a dodávaná pNmo výrobcem vozidla; alarm; zaNzenl způsobujlcl 
blokaci chodu motoru v kombinaci s alarmem, lmoblflzer). 
V pflpadě opuštěn( vozidla na nezbytně nutnou dobu a ne
závisle na osobnfch potřebách Je pojištěný nebo Jeho zástupce po
vinen uzamknout motorové vozidlo, uvést do činnosti bezpečnostní 
zalfzenl a pokud je to mo%né, mít vozidlo neustále pod dohle
dem. Naložená vozidla Je ťřeba odstavovat vfdy na ostrahou 
nepřetržitě zajištěném pozemku nebo hlídaném parkovišti anebo 
je zajistit dohledem. Za dohled nad vozidlem se považuje trvalá 
pl'ftomnost ve vozidle nebo bezprostfední přltomnost u vozidla 
pojištěným nebo Jeho zástupcem. 

7.2 V pflpadech, kdy není mofné zajistit odstaveni vozidla na hlídaném 
parkovišti, ostrahou nep'fetržltě zajištěném pozemku nebo zajistit 
adekvátní dohled, lze naloženi! vozidla odstavovat také na veřejných 
odstavných plochách, které pojištěný nebo Jeho zástl.lpce vybral 
s odbornou péči. Veřejnou odstavnou plochou se rozumí především 

I. 
í 



odstavná plocha u ferpadch stanlc pohonných hmot, na vefeJných 
parkovlštlch, u celních prostor, u autobusových čl feleznlčnlch 
nádra~ a letišť. Tyto vel'eJné odstavné plochy musf být nepfetdltě 
osvětleny denním č1 umělým světlem, musf být k těmto účelům 
bělni! uifvány a Je zde astý pohyb vozldel a osob. Toto uJedm!nl 
se vztahuje pouze pro krcltkodobé přerušeni přepravy, maximálně 
na dobu dvou hodin. 

7.3 Úlo%ný prostor vozidla musí být zabezpe~n tak, aby převáfené 
zbo%f v tomto prostoru vozidel nebylo zvenčl viditelné. 

7.4 VyhduJl-11 to okolnosti průběhu přepravy, pojistná ochrana se vzta
huje I na dobu parkováni nebo odstaveni naloženého vozidla v mlstě 
a na adrase společnosti pojištěného, pffpadně Jim pověřeného 
subjektu před začátkem nebo před ukončením přepravy, a to 
v uzamčené zděné gará%i, hale nebo v areálu se stálou ostrahou, 
případně na Jiném, uzavřeném pozemku. 

Článek& 
Pojistná částka 

8.1 Pojistná částka, sjednaná pro pojištěné vozidlo, musí odpovldat 
maxlmálnl mo%né hodnotě přepravovaného zbožl, která je určena 
obchodnl cenou, tJ. podle dodavatelské faktury (nákupní, prodeJnl). 

8.2 Pokud p'fepravované věd neJsou určeny k obchodováni, urťl se po-
Jlstná částka na základě nové anebo fasové ceny, pffpadni! ceny 
obecné. 

8.3 Pokud nemůže být poJlstná částka určena ani dle odstavce 8.2 to
hoto článku, lze sjednat Jako homl hranici pojistného plněn/ llmlt 
poJlstného plněni (.poJišti!nf na 1. rlzlko"). 

Článek9 
Maxlmálnf llmlty pojistného plninf pro vyjmenované vid 

9.1 Pro p&pnvy dále vyjmenovaných věd platf Hmity pojist
ného plninf pro každou pojistnou událost následovně: 

a) výpočetní technika, pň!vá!ená jakožto praCDvnf prosthdky 
- Kl 90.000,-, 

b) mobllnf telefony nalnstalované ve vozfdle (hands-free) -
Kl 10.000, •• 

9.2 Pro pojistnou ochranu dle ll.iinku 7, odst. 7.4 tichto 
doplňkových pojistných podmfnek se stanov( maxlmálnf 
Hmit pojlstn6ho plninf ve výši Kl 900.000,-. 

9.3 Pro úlely těchto doplňkových pojistných podmínek se za 
výpoletnf techniku, která Je phdmětem pojistné ochrany 

a je p&vážena Jako pracovní prosthdek, považuJf vešlceni 
vlastni přistroje tohoto charakteru (notebooky, tablety, 
apod.), sloužfd pojištěnému k výkonu Jeho podnikatelské 
činnosti. 

Článek 10 
Zvláltnf podmfnky pro poJIJtěnf phpravy zásilek vozidly s chladl
renským zařizenfm 

10.1 Pro pojištěni přepravy vozidly s chladírenským zaffzenlm musí být 
spln~ny následujld podmínky: 

a) zásilka musl být umístěna odborně v chladldch prostorech, které 
zajišťuji pro danou zásilku potřebnou teplotu, p'fi p'fekládce musl 
být provedena nutná opatřeni pro rychlé a odborné zacházení, 

b) pojištěný, pffpadně jim pověřená soba Je povinna vést přesné záz. 
namy týkajlcl se průběhu přepravy, včetně ve!kerých údaJů o teplotě 
přepravované zásllky a chladfclho prostoru. 

10.2 Z pojistné ochrany v tomto rozsahu jsou vyloufeny lkody vzniklé 

a) úmyslným vyrazenlm chladícího agregátu a/nebo použltfm nevhod
né náplně v chladldm okruhu, 

b) nedostatečně nebo nepflměfeně nastavenou teplotou, 

c) úlomky kosti u přepravy masa. 

Článek 11 
Zvláštnf podmínky pro pojištěni phpravy zásilek cisternami 

11.1 Jsou-li pro přepravu zásllky pou%1ty dstemoM vozy, musí být 
vypouštěti a/nebo napouštěcí zaflzenl a hadice průběžně čištěny 
a udr%ovány v bezvadném stavu; důkazní břemeno o prováděni 
údržby nese pojištěný. 

11 .2 PoJlštěnl v tomto rozsahu se nevztahuje na škody vzniklé zneáštěnlm 
nebo znehodnocenfm Jiné ne.2 přepravované látky následkem 
smíseni pfl vypouštěni. 

Článek 12 
Zvláštní spoluúlast pro přfpad oddzenf nákladu v nolnlch 
hodln,ch 

Došlo-li k odcizeni přepravovaného zbofl mezi 22.00 a 06.00 hod, sjed
nává se spoluúlast ve výši 20%, min. 10.000,- Kč pro kaldou 
pojistnou ud"ost. Toto uJednánf neplatl v pffpadě, došlo-li ke škodě 
v uzamfené zděné garáži, hale nebo v areálu se stálou ostrahou, připadni! 
na jiném, uzavřeném pozemku. 
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Jaké pojistné podmínky dané pojištění upravují: 

Všeobecné pojistné podmlnky- obecná část- UCZ/14 

Pojištění přepra'Y zásilek 

Všeobecné po]lstné podmínky pro popštěnl přepravy úsllek - zvláštnl část- UCZ/T/14 

Doph'ikové pojistné podmínky pro pojištění firemní přepravy DPP/F/Zás/14-pouze sjednává-li pojištěný pojistnou ochranu pro pkpravu vlastnlho zball 
(výrobků) svými vlastním/ vozidly 

Co Je pojištěním kryto 
Pojištěni se vztahuje na úsflky, které Jsou uvedeny v pojistné smlouv! anebo v přihlášce do po Jištění a !sou přepravovány sllnibií, feleznlčnl, leteckou, 
l'fčnl, námořní dopravou anebo Jejich lcombinad. 

Jaká Jsou pojistná nebezpečí a co lze doplňkovým pojištěním připojistit 
Pojištěný má právo, aby mu pojistitel uhradil věcnou škodu na pojištěné úsilce v důsledku pojistného nebezpečl, na které se dle těchto pojistných 
podmlnek pojištěni vztahuje. 
V pojistné smlouvě lze sjednat pojištěni proti yšem polistným nebezpe~fm CAU risks). proti 1o(jmenoyaným poUstným nebezpečlm a proti ne]LivažněJJlm 
pojistným nebezpečím. (vysvětleni viz a.4.2 UCZ/T/14). V popstné smlouvě lze rovně! sjednat pojištěni dle mezlnárodni! platných doložek pro pl'fpad 
války a stivky (dle WRCC a SRCC). 
Upozorňujeme na zvláštní režim pojistné ochrany, který plat/ dále pro palubní zásilky ( blíže viz článek 7, odsL7.2 a 7.3 UCZ{r/14) a pro vnitro
zemskou lodnl pl'epravu a leteckou přepravu ( viz článek 7.4 a 7.S UCZ/T/14) a rovně! 1 na to, ze pro zásilky nezabalené, zpětné, s předchozl 
p'řepravou anebo skladován lm, zásilky použité anebo v poikozeném stavu lze sjednat pouze pojištěni proti 11),'jmenovaným pojistným 
nebezpečlm. 

Jak se určí pojistná částka a co lze zahrnout do pojistné hodnoty zásilky 
Pojistnou částku (homl hranici pojistného plněn() urči pojistník ve výši odpovlda]ld pojistné hodnotě pojišťované zásllky; tlm se rozum/ obvyklá 
obchodní cena (fakturovaná hodnota pojištěné Zásilky), případně, nelze-li JI takto stanovit, pak cena obvyklá v mlst! a v čase (,,cena obecná"). 
po pojistné hodnoty zásilky lze rovni!! zahrnout: náklady na přepravu, zejména dopravné, náklady v mlstě dodáni a do a dále Imaginární zisk (obvykle 
do výše 10% hodnoty úsllky). 

Jaký je územní rozsah pojistné ochrany 
Územnl rozsah pojistné ochrany lze v po]lstné smlouvě sjednat v následujlclc:h variantách: na území ČR/ pro vyjmenované státy Evropy/ pro celou 
Evropu/ vyjmenované stity světa/ celý svět 
Připomínáme, ze z pojistné ochrany Jsou vždy vyloučeny přepra11)' ze zemi/ do zemi, které Jsou v dobe odeslání zásilky ve válečném 
stavu čl válečném ohroženi, případně na něž bylo uvaleno embargo přislušným orgánem Instituce (EU, OSN) anebo státu (USA). 

Na co se pojištění nevztahuje 
Výluky z pojištěni Jsou uvedeny zejm.v článku 6 UCZ/T/14. Pfjpom(náme že ani ~d 1.ýluk. uvedený ve shora Jmenoyaném článku nen( Uplný. Výluky 
á omezeni pojistného plnění se mohou vyskytovat I na jiných mlstech v těchto a ostatnlc:h po]istnýc:h podmínkách, anebo pl'fmo v textu samotné 
smlouvy. 

Upozorněni k placení pojistného a změnám podmínek přepravy 
Nezapomeňte prosím, že pojistné u vlech krátkodobých pojistných smluv (sjednávaných na dobu kra tlí než rok) Je splatné dnem uzavření smlou-
11)', není-li ujednáno v pojistné smlouvě Jinak. Pflplatek k pojistnému/ dodatečné pojistné Je splatné do tři dnů po tom, co byla Jeho výše poJlstnfkovl 
sdělena. Nen(-li příplatek k pojistnému/ dodatečné poJi'>tné zaplaceno tak, Jak pojistné podmínky ukláda]f. pak po!IJtěn( nevzniká. 
Upozomujeme rnvaěž, že po]istnlk, pojlltěný, pflpadně Jimi pověřená osoba nesml po uzavřen( smjouw bez souhlam pol)stltele měnit podm(nky 
pfgprayy, ani dát souhlas třetf osobě k Jednání zakládaJíclmu možnost změny těchto podmínek, čim:! se rozumí pfedevšlm podstatný odklad zahájeni 
nebo ukončeni přepravy, podstatné odchýleni se od nahlášené nebo obvyklé trasy přepravy, pl'eprava Jlným, než původně dohodnutým dopravním 
prostředkem, změnou dispozlc o loženi a umlstěnf zboží, změnou místa určen! (přfstavu určeni). 

Úplné znění závazných podmlnek pojištěni Je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmfnkách, pnčemi dúle.iité podmínky 
pojištění vyfadujíd zvlištni pozomost Jsou v textu zvýnzniny. 

Platnost: od 1.1.2014 
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Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES 

(Datum aktualizace databáze: 31.7.2014) 
Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusl obsahovat nejaktuálněj§I údaje a nemá žádnou právnf moc. 

Základní údaje 

IČ: 68378271 
obchodní firma: Fyzikálnl ústav AV ČR, v. v. i. 

právní forma: 661 -Vefejná výzkumná instituce 
datum vzniku: 1.7.1998 

sídlo: 18200 Praha - Liber\ Na Slovance 1999/2 
ZÚJ: 500208 - Praha 8 

okres: CZ0100 - Praha 

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE 

7219: Ostatní výzkum a vývoj v oblasti pffrodnfch a technických věd 

72200: Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitnlch věd 

Statistické údaje 

institucionální sektor: 1311 O - ústfednl vládni instituce 
velikostní kat. dle počtu zam.: 1000 - 1499 zaměstnanců 

Tento výpis byl poffzen prostfednictvlm IS ARES dne 1.9.2014 v 11:04:11 
Copyright© 2014, Ministerstvo financi CR. ares@mfcr.cz 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv _res.cgi?ico=683 78271 &j azyk=cz&x.rnl= 1 1.9.2014 
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Smlouva o zprostředkování poJištění 
uzavřená mezi smluvními strnnnmi : 

1. Zprostředkovatel: 
MARSH, s.r.o. 
Se sídlem: Na Rybníčku 5, 120 00 Praha 2 
IČ:45306541 
Jednající: Mgr. Dominik Štros - jednatel 

PhDr. Jiří Šiler- jednatel 

2. Zájemce: 
Fyzikální ústav A V ČR 
Se sídJem : Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 
IČ: 68378271 

• Jednající: Ing. Karel Jungwirth, DrSc. - ředitel 

• 

1. 

Zájemce tímto zplnomocňuje výhradně makléřskou společnost MARSH k jednání s 
· pojišťovnami a zajišťovnami za účelem zprostředkováni pojišťování a risk 
managementu. 

II. 

V případě, že Zájemce bude akceptovat předložený návrh pojištěrú a uzavře 
prostřednictvím společnosti MARSH konkrétní pojistnou smlouvu Gednu nebo více), 
zavazuje se MARSH k níže uvedeným úkonům, a to po celou dobu takto uzavřené 
pojistné smlouvy : 

• asistence při likvidaci pojistné události až do jejího úplného vyřízerú, a to tak, že 
veškerá jedná.ni s likvidačním oddělením příslušné pojišťovny bude zajišťovat 
MARSH, 

' I 

• zachováni mlčenlivosti o všech ob~hodně-ekonomických informacích, které se v 
souvislosti s plněním této smlouvy dozví 

• prováděni aktualizace v souvislosti se změnami dle požadavků Zájemce po celou 
dobu platnosti pojistné smlouvy 

• konzultační a poradenská činnost souvis_ejíci s pojištěrúm, zajištěním a risk 
managementem 

{ vczvpr03 
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m. 
Účinnost této smlouvy je totožná s datem jejího podpisu poslední ze smluvrúch stran, 
sjednává se na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná 
běžet od prvního dne měsíce následujícího po obdržení výpovědi druhou smluvní 
stranou. 

V případě, že k datu ukončení této smlouvy výpovědí bude existovat platná/účinná 
pojistná smlouva Qedna nebo více) zprostředkovaná společností MARSH, dohodly se 
smluvrú strany na tom, že jejich vzájemná spolupráce týkající se této pojistné smlouvy 
Oedné nebo vice) skončí až k.datu jejího Gejich) ukončení. 

IV. 

Všechny úkony, uvedené v článku II. této smlouvy, jsou Zájemci poskytovány, ze 
strany společnosti MARSH bezplatně, nebude-li dohodnuto jinak . 

v. 

Tato smlouva obsahuje dvě strany a je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro 
každou smluvní stranu. 

V Praze dne 2.8 , :3 , 2002 

za Zájemce: 

 J /  FYZIKÁLNj ÚSTAV 
Akademie věd Ceské republiky 
l82 21 Praha B, Na Slovance 2 

J -1-

( 

V Praze dne 25. 3. 2002 

za MARSH: 



UNIQA pojišťovna, a.•· 
Z.p"na v Uhb"hoaatduv,..._, 
ad„ I, L ,loll,y 201%. 

Evropská 136, 160 12 Pniha 6 
1('.; •92-40480 
Tel.: +420 BOO 120 020 

POIIŠTĚNÍ PŘEPRAVY ZÁSILEK 

POUŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SILNIČNÍHO DOPRAVCE 

V p1fpadě vzniku Ikodné události, která by mohla zakládat práva na plněni z pojiitěnl, je pojistnfk, pojiitěný, pffpadně jiná oprávněná osoba 
povinna omámit bez zbytecr1ého odkladu tuto skutearost pojistiteli. 

POKYNY PRO PŘiPAD VZNIKU ŠKODNÉ UDÁLOSTI 

1 PoJlstnlk, pojištěný, jiná oprávněná osoba, případně zplnomocněný zástupce (např. po)išťovad makléř) telefonicky nahlásí na Call cen• 
trum UNIQA pojlšc'ovny a.s. (800 120 020, zelená linka) vznik škodné události, kde bude daná událost zaregistrována a volaJlclmu 
sděleno jejf registrační číslo. 

2 Příslušnému pracovnlkovi zelené linky Je třeba sdělit následuj Id: 
jméno, adresu, člslo pojistné smlouvy, kontaktní spojeni vč. emailové adresy, stručné sděleni, jak a kdy k dané události doš'lo, 
pravděpodobnou výši škody; v p'flpadě vzniku věcné škody pak I adresu, mlsto, kde se poškozená věc (náklad) nachází, 
osobu (vč. telefonického, pffp. emallového spojeni), určenou pro komunikaci při zajišťováni prohlídky poškozené věci k posouzeni rozsa
hu vzniklé škody (nutné k přizváni technika, případně soudního znalce), 

3 Danou událost lze rovně! pojistitell oznámit I písemně emailem na elektronickou adresu: hlasenl,PU@unlqa.a nebo prostfednictvfm 
Internetového hlášeni: www.unlqa.a (on-line hlášení- škodní formuláře) a to včetně základnfch údajů, uvedených v předchozlm od
stavci. 

4 V přfpadě, le škoda nastala v cizině a pokud takto vzniklá škoda nepřesahuje 5.000,- EUR (čl adekvátní částku v přepočtu v jiné měně), 
pak odchylně od přlslušných poJlstných podmfnek (článek 16, odst. 16.1, plsm.b) UCZ/T/14 anebo článek 10, odst. 10.1, plsm. I) 
UCZ/OT/14) nenl tfeba ke zjištění příčiny a rozsahu takto vzniklé škody pl'lzvat pojistitele a/nebo jim pověfenou a zmocněnou osobu 
osobu (např.znalce z oboru anebo havarljnlho komlsafe), a to za předpokladu, že budou splněny následujrcr podmínky: 

a) v přfpadě poškozeni nákladu (pfedmětu poJištěnl) bude proveden zápis o poškozeni a poffzena příslušná průkazná fotodokumentace, 

b) v přfpadě vzniku událostl, vzbuzujfcf podez'feni z trestného činu ( pfedevšfm v přfpadě odcizeni nákladu), bude k dispozici zpráva poli
cie, 

c) v přlpadě jiné škody bude proveden podrobný zápis o pl'lčlně jejího vzniku a průkazné doklady o její výši. 

Platnost: od 1.1.2014 
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