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Jaké pojistné podmínky dané pojištění upravují: 

Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14 

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění přepravy zásilek – zvláštní část - UCZ/T/14 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění firemní přepravy DPP/F/Zás/14 – pouze sjednává-li pojištěný pojistnou ochranu pro přepravu vlastního zboží 
(výrobků) svými vlastními vozidly 

Co je pojištěním kryto
Pojištění se vztahuje na zásilky, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě  anebo  v přihlášce do pojištění  a jsou přepravovány silniční, železniční, leteckou, 
říční, námořní dopravou anebo jejich kombinací.

Jaká jsou pojistná nebezpečí a  co lze doplňkovým pojištěním připojistit 
Pojištěný má právo, aby  mu pojistitel uhradil věcnou škodu na pojištěné zásilce v důsledku pojistného nebezpečí, na které se dle těchto pojistných 
podmínek pojištění vztahuje.
V pojistné smlouvě lze sjednat pojištění proti všem pojistným nebezpečím (All risks), proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím a proti nejzávažnějším 
pojistným nebezpečím. (vysvětlení viz čl.4.2 UCZ/T/14). V pojistné smlouvě lze rovněž sjednat pojištění dle mezinárodně platných doložek pro případ  
války a stávky (dle WRCC a  SRCC).
Upozorňujeme  na zvláštní režim pojistné ochrany, který platí  dále pro palubní zásilky ( blíže viz článek 7, odst.7.2 a 7.3 UCZ/T/14) a pro vnitro-
zemskou lodní přepravu  a leteckou přepravu ( viz článek  7.4  a 7.5  UCZ/T/14) a rovněž i na to, že pro zásilky  nezabalené, zpětné, s předchozí 
přepravou anebo skladováním, zásilky použité anebo v poškozeném stavu lze sjednat pouze pojištění proti vyjmenovaným pojistným 
nebezpečím. 

Jak se určí pojistná částka a co lze zahrnout do pojistné hodnoty zásilky 
Pojistnou částku (horní hranici pojistného plnění) určí pojistník  ve výši odpovídající pojistné hodnotě pojišťované zásilky; tím se rozumí obvyklá 
obchodní cena (fakturovaná hodnota pojištěné zásilky), případně, nelze-li ji takto stanovit, pak cena obvyklá v místě a v čase („cena obecná“).  
Do pojistné hodnoty zásilky lze rovněž zahrnout: náklady na přepravu, zejména dopravné, náklady v místě dodání a clo a dále imaginární zisk (obvykle 
do výše 10% hodnoty zásilky). 

Jaký je územní rozsah pojistné ochrany
Územní rozsah pojistné ochrany lze v pojistné smlouvě sjednat v následujících variantách: na území ČR/ pro vyjmenované státy Evropy/ pro celou  
Evropu/ vyjmenované státy světa/  celý svět. 
Připomínáme, že z  pojistné ochrany jsou vždy vyloučeny přepravy ze zemí / do zemí, které jsou v době odeslání zásilky ve válečném 
stavu či válečném ohrožení, případně na něž bylo uvaleno embargo  příslušným orgánem instituce (EU, OSN)  anebo státu (USA).
 

Na co se pojištění nevztahuje 
Výluky z pojištění jsou uvedeny zejm.v článku 6 UCZ/T/14. Připomínáme, že ani výčet výluk, uvedený ve shora jmenovaném článku, není úplný. Výluky 
či omezení pojistného plnění se mohou vyskytovat i na jiných místech v těchto a ostatních pojistných podmínkách, anebo přímo v textu samotné 
smlouvy. 

Upozornění k placení pojistného a změnám podmínek přepravy 
Nezapomeňte prosím, že pojistné u všech krátkodobých pojistných smluv (sjednávaných na dobu kratší než rok) je splatné dnem uzavření smlou-
vy, není-li ujednáno v pojistné smlouvě jinak. Příplatek k pojistnému/  dodatečné pojistné  je splatné do tří dnů po tom, co byla jeho výše pojistníkovi 
sdělena. Není-li příplatek k pojistnému/ dodatečné pojistné zaplaceno tak, jak pojistné podmínky ukládají, pak pojištění nevzniká. 
Upozorňujeme rovněž, že pojistník, pojištěný, případně jimi pověřená osoba nesmí po uzavření smlouvy bez souhlasu pojistitele měnit podmínky 
přepravy, ani dát souhlas třetí osobě k jednání zakládajícímu možnost změny těchto podmínek, čímž se rozumí především podstatný odklad zahájení 
nebo ukončení přepravy, podstatné odchýlení se od nahlášené nebo obvyklé trasy přepravy, přeprava jiným, než původně dohodnutým dopravním 
prostředkem, změnou dispozic o ložení a umístění zboží, změnou místa určení (přístavu určení). 

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky 
pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.
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