V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní
pﬁepravy zásilek VPPTZ 09

âlánek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z poji‰tûní pﬁepravy zásilek se ﬁídí zákonem ã. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvû a o zmûnû
souvisejících zákonÛ v platném znûní (dále jen „zákon“),
V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro poji‰tûní pﬁepravy zásilek VPPTZ 09 (dále jen „v‰eobecné pojistné
podmínky“) a pojistnou smlouvou.
2. Poji‰tûní pﬁepravy zásilek (dále jen „poji‰tûní“) je poji‰tûní soukromé a sjednává se jako poji‰tûní ‰kodové pro pojistná nebezpeãí uvedená v pojistné smlouvû.

âlánek 2
Úãastníci poji‰tûní
1. Pojistitelem se rozumí âeská poji‰Èovna a.s., Spálená
75/16, 113 04 Praha 1, âeská republika, Iâ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstﬁíku u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloÏka 1464 (dále jen „poji‰Èovna“).
2. Pojistníkem se rozumí osoba, která uzavﬁela s poji‰Èovnou pojistnou smlouvu.
3. Poji‰tûn˘m se rozumí vlastník zásilky.
4. Oprávnûnou osobou se rozumí osoba shodná s osobou
poji‰tûného nebo, bylo-li tak ujednáno, osoba, na kterou bylo pﬁevedeno právo na pojistné plnûní z pojistné
smlouvy nebo pojistky rubopisem (dle ãlánku 10 bodu 8
tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek).

âlánek 3
Pojistná nebezpeãí, ‰kodná událost,
pojistná událost
1. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se
sjednává proti jak˘mkoliv pojistn˘m nebezpeãím a vztahuje se na vûcné ‰kody na poji‰tûné zásilce, pokud není
pﬁíãinou vzniku ‰kody okolnost uvedená ve v˘lukách
tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek nebo uvedená
ve v˘lukách v pojistné smlouvû. ·kodnou událostí je po‰kození, zniãení nebo pohﬁe‰ování poji‰tûné pﬁepravované zásilky zpÛsobené jakoukoliv nahodilou událostí.
2. Pojistnou událostí je událost definovaná v bodû 1, která
není dále vylouãena a se kterou je spojen vznik povinnosti poji‰Èovny poskytnout pojistné plnûní.

âlánek 4
Poji‰tûné zásilky
1. Poji‰tûní se vztahuje na zásilky, které jsou uvedeny v pojistné smlouvû a/nebo v pﬁihlá‰ce do poji‰tûní a jsou pﬁepravovány obvykl˘m zpÛsobem pﬁepravy.
2. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na:
a) bankovky a obûÏné mince, drahé kovy a pﬁedmûty
z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy;
b) cenné papíry, ceniny a jiné obdobné dokumenty, napﬁ.
vkladní a ‰ekové kníÏky, smûnky, platební karty;
c) písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky, v˘kresy;
d) díla umûlecká, zvlá‰tní kulturní a historické hodnoty
a sbírky;
e) motorová vozidla, kter˘m je pﬁidûlena registraãní
znaãka, ojetá a havarovaná motorová vozidla, zemûdûlské stroje, kolejová vozidla, letadla a vodní plavidla v‰eho druhu;
f) záznamy na zvukov˘ch, obrazov˘ch a datov˘ch nosiãích;
g) Ïivá zvíﬁata;
h) zbranû a stﬁelivo;
i) nebezpeãné látky a v˘robky.

âlánek 5
V˘luky z poji‰tûní
1. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody zpÛsobené:
a) úmysln˘m jednáním pojistníka, poji‰tûného, osoby
oprávnûné, jejich zmocnûnce anebo jiné osoby z jejich podnûtu;
b) v dÛsledku poÏití alkoholu anebo jin˘ch návykov˘ch
látek anebo vûdomého poru‰ení dopravních pﬁedpisÛ
v pﬁípadû pﬁepravy zásilky provádûné vlastním dopravním prostﬁedkem pojistníka, poji‰tûného, oprávnûné osoby, jejich zmocnûnce anebo jejich zamûstnancÛ;
c) vadou (zjevnou i skrytou), kterou mûla zásilka jiÏ v dobû poãátku pﬁepravy;
d) vadn˘m, nevhodn˘m, neobvykl˘m obalem nebo zpÛsobem balení nebo nevhodn˘m zpÛsobem pﬁepravy
a/nebo skladování, na které mûl vliv pojistník, poji‰tûn˘, oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec;

e) nevhodn˘m nebo vadn˘m loÏením zásilky v dopravním prostﬁedku a/nebo kontejneru zpÛsoben˘m pojistníkem, poji‰tûn˘m, oprávnûnou osobou nebo jejich zmocnûncem;
f) platební neschopností nebo nevÛlí nebo ztrátou finanãní zpÛsobilosti dopravce, je-li tato prvotní pﬁíãinou ‰kodné události;
g) poru‰ením pﬁedpisÛ o dovozu, v˘vozu nebo prÛvozu
zboÏí a bezpeãnostních pﬁedpisÛ pojistníkem, poji‰tûn˘m, oprávnûnou osobou nebo jejich zmocnûncem;
h) doruãením zásilky jinému pﬁíjemci neÏ pﬁíjemci uvedenému v prÛvodních dokladech k zásilce, pokud bylo zapﬁíãinûno jednáním pojistníka, poji‰tûného,
oprávnûné osoby nebo jejich zmocnûnce;
i) doruãením zásilky na jiné místo, neÏ které odpovídá
údajÛm v pﬁepravní smlouvû, popﬁ. v jin˘ch souvisejících prÛvodních dokladech k zásilce, pokud bylo zapﬁíãinûno jednáním pojistníka, poji‰tûného, oprávnûné osoby nebo jejich zmocnûnce.
2. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody zpÛsobené pﬁímo nebo nepﬁímo:
a) pﬁirozenou povahou zásilky projevující se zejména
vnitﬁní zkázou zásilky (lomem, rozbitím, pokﬁivením,
roztavením, rozpu‰tûním, chemick˘m rozkladem, vypaﬁením, vypr˘‰tûním, vyprcháním, oxidací, korozí,
vysu‰ením, rozsypáním, rozprá‰ením, zapaﬁením,
kva‰ením, samovznícením, plísní, hnilobou, po‰kozením nebo zniãením rostlin), jakoÏ i pÛsobením povûtrnostních vlivÛ, klimatické vlhkosti vzduchu, bûÏn˘ch
teplotních v˘kyvÛ, lodních v˘parÛ apod., únikem tekutin nebo úbytkem hmotnosti nebo objemu nebo
opotﬁebením zásilky, jakoÏ i pÛsobením hmyzu, hlodavcÛ a jin˘ch ÏivoãichÛ;
b) váleãn˘mi událostmi nebo operacemi váleãného rázu, politick˘mi a sociálními nepokoji, zásahy státní
nebo podobné moci aÈ uznané ãi neuznané, zabavením, konfiskací, rekvizicí nebo drÏením vládou, úﬁady
nebo mocí, blokádou, sankcemi, pirátstvím, obãanskou válkou, revolucí, vzpourou, povstáním, srocením, plenûním, stávkou, v˘lukou, zniãením dopravního prostﬁedku vlastní posádkou, teroristick˘mi
akcemi, osobou jednající z politick˘ch motivÛ, úﬁedními nebo soudními opatﬁeními, minami, torpédy,
bombami a podobn˘mi niãiv˘mi silami, chemick˘mi,
biologick˘mi nebo obdobn˘mi zbranûmi;
c) ionizaãním záﬁením nebo zneãi‰tûním radioaktivitou
z jakéhokoliv nukleárního paliva nebo z jakéhokoliv nukleárního odpadu nebo spalováním nukleárního paliva;
d) radioaktivními, jedovat˘mi, v˘bu‰n˘mi nebo jin˘mi
nebezpeãn˘mi nebo zneãi‰Èujícími materiály jakéhokoliv nukleárního zaﬁízení, reaktorÛ nebo jin˘ch nukleárních souãástek;
e) jak˘mkoliv pouÏitím zbranû zaloÏené na atomovém
nebo jaderném ‰tûpení a/nebo syntéze ãi jiné podobné reakci nebo radioaktivním pÛsobením nebo radioaktivním materiálem.
3. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kody, které pﬁi podezﬁení
z krádeÏe nebo z jiného trestného ãinu nebyly zji‰tûny
a vy‰etﬁeny policejními orgány, a nebylo prokázáno, Ïe ke
krádeÏi do‰lo po pﬁekonání pﬁekáÏek chránících zásilku.
Dále se poji‰tûní nevztahuje na ‰kody vzniklé pohﬁe‰ováním
zásilky, kdy pﬁeprava je uskuteãnûna vlastním dopravním
prostﬁedkem poji‰tûného. To neplatí v pﬁípadû, Ïe k pohﬁe‰ování zásilky dojde za okolností, pﬁi nichÏ byla osoba, které
byla poji‰tûná zásilka svûﬁena, prokazatelnû zbavena moÏnosti s touto zásilkou nakládat (napﬁ. pro zranûní).

âlánek 6
Vznik, doba trvání a zánik poji‰tûní
1. Poji‰tûní vzniká zahájením pﬁepravy poji‰tûné zásilky. Zahájením pﬁepravy se rozumí okamÏik, kdy zásilka pﬁipravená k pﬁepravû opou‰tí sklad nebo jiné prostory, ve kter˘ch byla uloÏena, v místû, které je uvedeno v pojistné
smlouvû jako místo poãátku pﬁepravy. Pﬁeprava musí b˘t
zahájena nejpozdûji do 10 dnÛ od data uvedeného v pojistné smlouvû nebo pﬁihlá‰ce do poji‰tûní jako datum zahájení pﬁepravy, jinak poji‰tûní nevzniká.
2. Poji‰tûní trvá po celou dobu obvyklé pﬁepravy. Poji‰tûní
trvá i po dobu nakládky, vykládky, pﬁekladÛ, skladování
v prÛbûhu dopravy a dále také po dobu odch˘lení se od
stanovené cesty a zdrÏení, na která nemá pojistník, poji‰tûn˘, oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec vliv.
3. Vedle dÛvodÛ uveden˘ch v zákonû poji‰tûní zaniká:
a) dodáním zásilky do místa, které je uvedeno v pojistné
smlouvû nebo v pﬁihlá‰ce do poji‰tûní jako místo konce pﬁepravy, nebo
b) pokud nezaniklo podle písm. a) tohoto bodu – uplynutím 60 dnÛ od vyloÏení zásilky z námoﬁní lodi v koneãném pﬁístavu vykládky, nebo

c) pokud nezaniklo podle písm. a) tohoto bodu – uplynutím 20 dnÛ po vyloÏení zásilky z posledního dopravního prostﬁedku jiného neÏ námoﬁní loì, nebo
d) prodejem poji‰tûné zásilky, pokud je prodej uskuteãnûn po vzniku ‰kodné události, nebo
e) pﬁedáním k dal‰í pﬁepravû do dal‰ího místa urãení,
pokud zásilka po vyloÏení z námoﬁní lodi v pﬁístavu
vykládky bude dopravována do jiného místa urãení,
neÏ které je uvedeno v pojistné smlouvû nebo pﬁihlá‰ce do poji‰tûní,
podle toho, kter˘ z dÛvodÛ uveden˘ch ad a) aÏ e) nastal
nejdﬁíve.
4. Poji‰tûní se nepﬁeru‰uje.
5. Poji‰tûní nezaniká zmûnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví
poji‰tûné zásilky, ke kterému do‰lo v dobû trvání poji‰tûní.
Práva a povinnosti z poji‰tûní pﬁecházejí ve stejném rozsahu na nového vlastníka nebo spoluvlastníka poji‰tûné zásilky. Poji‰tûní v‰ak zaniká prodejem zásilky podle ãlánku 6
bodu 3 písm. d) v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek.

âlánek 7
Hranice pojistného plnûní
1. Horní hranicí pojistného plnûní je pojistná ãástka. Pojistnou ãástku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné
hodnotû.
2. Pojistnou hodnotou je fakturovaná cena zásilky. Nelze-li
pojistnou hodnotu takto urãit, je jí cena obecná, kterou
má zásilka v místû poãátku pﬁepravy. Je-li tak v pojistné
smlouvû ujednáno, zapoãítávají se do pojistné hodnoty
i náklady související s pﬁepravou zásilky, clo a oãekávan˘
zisk pro pﬁíjemce zásilky.

âlánek 8
Práva a povinnosti úãastníkÛ poji‰tûní
1. Vedle povinností stanoven˘ch zákonem je pojistník povinen oznámit poji‰Èovnû v pﬁihlá‰ce do poji‰tûní:
a) povahu, mnoÏství, hmotnost a hodnotu zásilky, poãet kusÛ, druh balení;
b) datum a místo poãátku pﬁepravy, popﬁ. pﬁeklad a místo konce pﬁepravy;
c) zpÛsob pﬁepravy a dopravní prostﬁedek;
d) odchylky od pravidelného prÛbûhu pﬁepravy, napﬁ.
nakládání, pﬁekládání nebo vykládání ãi skladování
zásilky neobvykl˘m zpÛsobem nebo za okolností
zvlá‰tû nebezpeãn˘ch;
e) skuteãnost, Ïe ãást pﬁepravy se jiÏ uskuteãnila nebo
Ïe jiÏ dﬁíve poji‰tûná pﬁeprava má pokraãovat (reexpedice, zpûtné zásilky apod.).
2. Pojistník, poji‰tûn˘, oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec jsou vedle povinností stanoven˘ch zákonem dále
povinni:
a) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe
v souvislosti se ‰kodnou událostí bylo zahájeno trestní ﬁízení proti pojistníkovi, poji‰tûnému, oprávnûné
osobû nebo jejich zmocnûnci, a informovat poji‰Èovnu o prÛbûhu a v˘sledcích tohoto ﬁízení;
b) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe nastala ‰kodná událost, a uãinit nutná a úãelná opatﬁení, aby ‰koda byla co nejmen‰í, pﬁitom jsou povinni
dbát pokynÛ poji‰Èovny;
c) nemûnit bez svolení poji‰Èovny stav zpÛsoben˘ ‰kodnou událostí, s v˘jimkou pﬁípadÛ, kdy zmûna je nutná z dÛvodÛ bezpeãnostních, hygienick˘ch, ekologick˘ch nebo v zájmu toho, aby se rozsah následkÛ
‰kodné události nezvût‰il;
d) prokázat, Ïe po‰kození, zniãení nebo pohﬁe‰ování zásilky nastalo z jin˘ch pﬁíãin, neÏ které jsou z poji‰tûní
vylouãeny;
e) ‰kody, u kter˘ch je podezﬁení z krádeÏe nebo z jiného trestného ãinu, nechat zjistit a vy‰etﬁit pﬁíslu‰n˘mi
policejními orgány; prokázat, Ïe ke krádeÏi do‰lo po
pﬁekonání pﬁekáÏek chránících zásilku;
f) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe pohﬁe‰ovaná zásilka byla nalezena;
g) zajistit v‰e potﬁebné pro uplatnûní práva poji‰Èovny
na náhradu ‰kody nebo jiného obdobného práva vÛãi tﬁetí osobû;
h) plnit pokyny poji‰Èovny a dal‰í povinnosti uloÏené jim
pojistnou smlouvou;
i) u silniãní dopravy:
ia) pokud obstarává tuto pﬁepravu prostﬁednictvím
dopravce:
- pouÏít dopravce, kteﬁí mají sjednáno poji‰tûní
odpovûdnosti za ‰kodu silniãního dopravce
v rozsahu odpovídajícím právním pﬁedpisem
stanovené odpovûdnosti, a zároveÀ pﬁed pﬁedáním zásilky k pﬁepravû sjednat písemnou
smlouvu s dopravcem o provedení pﬁepravy;

ib) pokud obstarává tuto pﬁepravu prostﬁednictvím
zasílatele:
- objednat pﬁepravu takov˘m zpÛsobem, aby bylo zabezpeãeno splnûní podmínek stanoven˘ch
v písm. ia) tohoto bodu.
3. Pojistník, poji‰tûn˘, oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec jsou povinni dát ‰kodu zjistit bez zbyteãného odkladu. Je-li její vznik zjevnû znateln˘ nebo pravdûpodobn˘, je nutno ji zjistit ihned pﬁi ukonãení pﬁepravy – pﬁi
pﬁepravû rÛzn˘mi dopravními prostﬁedky po ukonãení
pﬁepravy kaÏd˘m jednotliv˘m prostﬁedkem; zji‰tûní ‰kody smí pojistník, poji‰tûn˘, oprávnûná osoba nebo jejich
zmocnûnec odloÏit jen tehdy, mÛÏe-li se zásilka odbavit
nebo poslat dále, aniÏ se tím ‰koda zvût‰í, a je-li vzniklá
‰koda tak malá, Ïe by manipulace se zásilkou pﬁi zji‰Èování ‰kody zpÛsobila ‰kodu je‰tû vût‰í, neÏ je ta, která jiÏ
vznikla, a tím do‰lo ke zvût‰ení rozsahu povinnosti poji‰Èovny plnit. Není-li vznik ‰kody zjevnû znateln˘ nebo
pravdûpodobn˘ nebo je-li dán podle pﬁedchozí vûty dÛvod k odkladu zji‰tûní ‰kody, je tﬁeba zjistit ji nejpozdûji
do 5 dnÛ po zániku poji‰tûní a u zásilek podléhajících rychlé zkáze nejpozdûji do 3 dnÛ po zániku poji‰tûní.
4. Poji‰Èovna je oprávnûna v rámci ‰etﬁení nutného ke zji‰tûní rozsahu její povinnosti plnit uãinit potﬁebná opatﬁení
a zajistit potﬁebné dÛkazy a pojistník, poji‰tûn˘, oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec jsou povinni jí to
umoÏnit.
5. Pﬁi uplatnûní práva na pojistné plnûní je oprávnûná osoba povinna pﬁedloÏit originály tûchto dokladÛ:
a) doklady prokazující existenci poji‰tûní;
b) fakturu nebo jin˘ doklad prokazující cenu zásilky;
c) pﬁepravní listiny, popﬁ. potvrzení o pﬁevzetí zásilky,
napﬁ. nákladní, pﬁepravní, náloÏní list, potvrzení drÏitele po‰tovní licence, skladov˘ list;
d) doklady prokazující rozsah a v˘‰i ‰kody, tj. úﬁední
protokoly a zápisy, zejména dopravcÛ, drÏitele po‰tovní licence, pﬁístavní správy, policie;
e) havarijní certifikát nebo jiné listiny o vy‰etﬁení ‰kody,
popﬁ. o prodeji zásilky nebo její ãásti;
f) v˘poãet ‰kody (‰kodní úãet);
g) dal‰í doklady, které si poji‰Èovna vyÏádá.
6. V pﬁípadû vzniku spoleãné havárie je pojistník, poji‰tûn˘,
oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec dále povinen:
a) bez zbyteãného odkladu poji‰Èovnû doruãit fakturu,
úãet za námoﬁní nebo ﬁíãní dopravné;
b) spojit se bez zbyteãného odkladu s dispa‰erem a postupovat podle jeho pokynÛ. Ve formuláﬁích „Average Bond“, „Valuation Form“, „General Average Guarantee“ a „Prohlá‰ení o pﬁíspûvkové hodnotû zásilky“
vyznaãit po konzultaci s poji‰Èovnou údaje o zboÏí
podle konosamentu;
c) na pﬁípadné dotazy nebo pokyny od lodní spoleãnosti, jejího agenta nebo dispa‰era (Average Adjuster)
odpovídat aÏ po konzultaci s poji‰Èovnou nebo jejím
prostﬁednictvím.
7. Poru‰í-li pojistník, poji‰tûn˘, oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec nûkterou z povinností uvedenou v bodu
1, bodu 2 písm. a) aÏ h), bodu 3 aÏ 6 tohoto ãlánku a toto poru‰ení mûlo podstatn˘ vliv na vznik pojistné události, její prÛbûh nebo na zvût‰ení rozsahu jejích následkÛ
anebo na zji‰tûní nebo urãení v˘‰e pojistného plnûní, je
poji‰Èovna oprávnûna pojistné plnûní sníÏit úmûrnû tomu, jak˘ vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah její povinnosti
plnit. Poru‰í-li pojistník, poji‰tûn˘, oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec povinnost uvedenou v bodu 2 písm.
i) tohoto ãlánku, nevzniká nárok na pojistné plnûní.
8. Poji‰Èovna má vedle povinností stanoven˘ch zákonem
dále tyto povinnosti:
a) projednat s poji‰tûn˘m v˘sledky ‰etﬁení nutného ke
zji‰tûní rozsahu a v˘‰e plnûní nebo mu je bez zbyteãného odkladu sdûlit;
b) vrátit pojistníkovi, poji‰tûnému, oprávnûné osobû doklady, které poji‰Èovnû zaslal nebo pﬁedloÏil a které si
vyÏádá, s v˘jimkou originálu pojistky.

âlánek 9
Pojistné
1. Pojistné je ve smyslu zákona jednorázov˘m pojistn˘m.
2. V˘‰e a splatnost pojistného je stanovena v pojistné smlouvû. V pojistné smlouvû lze ujednat, Ïe pojistník zaplatí pojistné ve splátkách. Nebude-li nûkterá splátka pojistného
uhrazena vãas, vzniká poji‰Èovnû právo Ïádat po pojistníkovi zaplacení celého zb˘vajícího pojistného najednou.
3. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je poji‰Èovna oprávnûna pﬁedepsat úrok z prodlení.
4. V pﬁípadû zániku poji‰tûní v dobû, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno, náleÏí poji‰Èovnû celé jednorázové pojistné, nebylo-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.

2. V pﬁípadû po‰kození zásilky poskytne poji‰Èovna pojistné
plnûní ve v˘‰i:
a) pﬁimûﬁen˘ch nákladÛ na opravu, které jsou potﬁebné
pro uvedení po‰kozené zásilky nebo její ãásti do stavu pﬁed pojistnou událostí, vãetnû nákladÛ na rozebrání a sestavení, nákladÛ na dopravu do opravny
a z opravny a celních a jin˘ch poplatkÛ. Od takto stanoven˘ch nákladÛ odeãte poji‰Èovna cenu zpenûÏiteln˘ch a vyuÏiteln˘ch zbytkÛ nahrazovan˘ch ãástí.
Pokud takto stanovené náklady na opravu pﬁevy‰ují
pojistnou ãástku, poskytne poji‰Èovna plnûní jako za
zniãení zásilky podle bodu 3 tohoto ãlánku;
b) rozdílu ceny zásilky pﬁed po‰kozením a ceny v po‰kozeném stavu, nelze-li zásilku opravit. Pro úãely tohoto porovnání se clo nezapoãítává. Cenou po‰kozené
zásilky je ãástka stanovená odborn˘m posudkem nebo, souhlasí-li s tím poji‰Èovna dle bodu 4 tohoto
ãlánku, je to ãist˘ v˘tûÏek prodeje po‰kozené zásilky.
3. V pﬁípadû pohﬁe‰ování nebo zniãení celé zásilky se v˘‰e
pojistného plnûní rovná pojistné ãástce za pﬁedpokladu,
Ïe pojistná ãástka odpovídá pojistné hodnotû. Dojde-li
k pohﬁe‰ování, po‰kození ãi zniãení jednotliv˘ch vûcí tvoﬁících celek, není pﬁi v˘poãtu pojistného plnûní brán zﬁetel na znehodnocení celku, ale na po‰kození, zniãení, pohﬁe‰ování jednotliv˘ch vûcí. V pﬁípadû pohﬁe‰ování ãásti
zásilky se postupuje podle bodu 2 tohoto ãlánku.
4. Byla-li zásilka nebo její ãást s pﬁedchozím souhlasem poji‰Èovny prodána pﬁed doruãením do místa konce poji‰tûní a byl-li tento prodej dÛsledkem pojistné události, postupuje se podle bodu 2 písm. b) tohoto ãlánku. Stejnû
se postupuje, byl-li prodej uskuteãnûn k odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné události nebo byl-li
prodej uskuteãnûn za úãelem zmírnûní následkÛ nastalé
pojistné události.
5. Jsou-li v pojistné ãástce pro zásilku, která nebyla doruãena nebo která byla doruãena neúplná nebo byla doruãena v po‰kozeném stavu, zahrnuty i poloÏky uvedené
v ãlánku 7 bod 2 tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, odeãte se od pojistného plnûní ta ãást nákladÛ, která následkem pojistné události nebyla vynaloÏena.
6. Pojistné plnûní se sníÏí o ãástku, která byla poji‰tûnému
poskytnuta ze spoleãné havárie.
7. Nebylo-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, nepﬁechází
na poji‰Èovnu vlastnictví nalezené zásilky, pokud v dÛsledku vzniku pojistné události na takové zásilce poji‰Èovna poskytla pojistné plnûní. Oprávnûná osoba je povinna pﬁevzít nalezenou zásilku a vrátit poji‰Èovnû
poskytnuté pojistné plnûní po odeãtení nákladÛ na nalezení a vrácení pohﬁe‰ované zásilky ve lhÛtû 1 mûsíce od
data, kdy se oprávnûná osoba o znovunalezení zásilky
dozvûdûla.
8. Obsahuje-li pojistka oprávnûní pojistníka, poji‰tûného
pﬁevést právo na pojistné plnûní z pojistné smlouvy rubopisem (indosamentem), a to i nevyplnûn˘m, na dal‰í
osoby, jsou tyto osoby oprávnûny k dal‰ímu pﬁevodu (pojistka na ﬁad). Tento pﬁevod rubopisem má úãinky postoupení pohledávky i v pﬁípadech, kdy poji‰Èovna o tom
nebyla vyrozumûna. Poji‰Èovna není povinna zkoumat
platnost rubopisu.

âlánek 11
ZachraÀovací a jiné náklady
1. Poji‰Èovna nad rámec stanovené pojistné ãástky nahradí
úãelnû vynaloÏené zachraÀovací náklady specifikované
v zákonû.
2. Poji‰Èovna nahradí náklady, které pojistník úãelnû vynaloÏil na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné
události nebo na zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné
události, a to úhrnem nejv˘‰e 10 % pojistné ãástky stanovené v pojistné smlouvû.
Poji‰Èovna nahradí náklady, které byl pojistník povinen
vynaloÏit z hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních
dÛvodÛ pﬁi odklizení po‰kozené zásilky po pojistné události, a to úhrnem nejv˘‰e 2 % pojistné ãástky stanovené
v pojistné smlouvû.
3. Vznikl-li nárok na pojistné plnûní, nahradí poji‰Èovna
i náklady na vy‰etﬁení pojistné události, zejména náklady
spojené s ãinností zmocnûnce poji‰Èovny (zejména havarijního komisaﬁe) a náklady ohledání, odhadu, popﬁ. prodeje zásilky. Poji‰Èovna v‰ak nehradí náklady na v˘daje
osobní úãasti nebo ãinnosti poji‰tûného, jeho zástupce,
i kdyÏ takové v˘daje byly vynaloÏeny v souvislosti s pojistnou událostí a jejím ‰etﬁením. Náklady spojené s ãinností zmocnûnce poji‰Èovny hradí poji‰Èovna i tehdy,
kdyÏ za ‰kodu neposkytuje pojistné plnûní. Náklady dle
tohoto bodu hradí poji‰Èovna i nad pojistnou ãástku.

âlánek 10
Plnûní poji‰Èovny

4. Poji‰Èovna hradí pﬁíspûvky ke spoleãné havárii, jejichÏ v˘‰e je urãena rozvrhem (dispa‰í) závazn˘m pro poji‰tûného. Tyto náklady hradí poji‰Èovna i nad pojistnou ãástku,
pokud v‰ak je pojistná ãástka stanovena níÏe, neÏ je pojistná hodnota, hradí poji‰Èovna tyto náklady v pomûru
pojistné ãástky k pojistné hodnotû.

1. Oprávnûná osoba se podílí na úhradû vzniklé ‰kody
z kaÏdé pojistné události ãástkou sjednanou v pojistné
smlouvû jako spoluúãast.

5. Poji‰Èovna nahradí také zachraÀovací náklady – tzv. „salvage charges“, které je poji‰tûn˘ povinen poskytnout
dobrovolnému záchranci – tzv. „salvor“, aniÏ by byla

sjednána smlouva o záchranû. V˘‰e odmûny je stanovena rozhodnutím námoﬁního soudu nebo rozhodcem. Tyto náklady hradí poji‰Èovna jen po úspû‰né záchranû poji‰tûné zásilky.

âlánek 12
Pﬁechod práv na pojistitele
Pojistník, poji‰tûn˘, oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec jsou povinni opatﬁit a pﬁedloÏit poji‰Èovnû v‰echny doklady k uplatnûní práv na náhradu ‰kody proti dopravci nebo jiné osobû odpovûdné za ‰kodu na zásilce, nejpozdûji
60 dnÛ pﬁed koncem právními pﬁedpisy stanovené lhÛty
k uplatnûní tûchto práv. Pokud právo na náhradu ‰kody proti jinému na poji‰Èovnu je‰tû nepﬁe‰lo v˘platou pojistného
plnûní, mÛÏe poji‰Èovna na základû smlouvy o postoupení
pohledávky uãinit sama opatﬁení potﬁebná k zachování práv.
Takov˘ postup poji‰Èovny neznamená uznání povinnosti poskytnout pojistné plnûní. NepoÏádá-li pojistník, poji‰tûn˘,
oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec o takové opatﬁení
poji‰Èovnu, je sám povinen uãinit v‰echna opatﬁení k tomu,
aby postih nebyl zmaﬁen.

âlánek 13
Zvlá‰tní ustanovení pro nûkteré druhy pﬁeprav
1. Pﬁeprava po vnitrozemsk˘ch vodních cestách:
a) jsou-li náklady pﬁezimování nebo náklady vzniklé nízk˘m vodním stavem zúãtovány ve spoleãné havárii,
hradí poji‰Èovna i tyto náklady;
b) jestliÏe o to poji‰Èovna poÏádá, musí b˘t dispa‰ poﬁízená plavební spoleãností schválena dispa‰ní kanceláﬁí
a poji‰tûn˘ je povinen tomuto poÏadavku vyhovût.
2. Pﬁeprava Ïelezniãní:
Pﬁepravuje-li se zásilka na otevﬁeném Ïelezniãním vagonu a není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰Èovna poskytne plnûní pouze v pﬁípadû, Ïe tento zpÛsob
pﬁepravy je vhodn˘ pro poji‰tûnou zásilku.
3. Pﬁeprava letecká:
Poji‰tûní se vztahuje i na pﬁepravu zásilky na leti‰tû a z leti‰tû v pﬁípadû, Ïe je tato pﬁeprava provádûna leteck˘m
dopravcem.

âlánek 14
¤ízení expertÛ
1. Oprávnûná osoba a poji‰Èovna se v pﬁípadû neshody
o v˘‰i pojistného plnûní mohou dohodnout, Ïe v˘‰e pojistného plnûní bude stanovena ﬁízením expertÛ. ¤ízení
expertÛ mÛÏe b˘t roz‰íﬁeno i na ostatní pﬁedpoklady
vzniku práva na pojistné plnûní.
2. Zásady ﬁízení expertÛ:
a) kaÏdá strana písemnû urãí jednoho experta, kter˘ vÛãi ní nesmí mít Ïádné závazky, a neprodlenû o nûm
informuje druhou stranu. Námitku proti osobû experta lze vznést pﬁed zahájením jeho ãinnosti;
b) urãení experti se dohodnou na osobû tﬁetího experta,
kter˘ má rozhodn˘ hlas v pﬁípadû neshody;
c) experti urãení oprávnûnou osobou a poji‰Èovnou
zpracují znaleck˘ posudek o sporn˘ch otázkách oddûlenû;
d) experti posudek odevzdají zároveÀ poji‰Èovnû i oprávnûné osobû. JestliÏe se závûry expertÛ od sebe li‰í,
pﬁedá poji‰Èovna oba posudky expertovi s rozhodn˘m
hlasem. Ten rozhodne o sporn˘ch otázkách a odevzdá své rozhodnutí poji‰Èovnû i oprávnûné osobû;
e) kaÏdá strana hradí náklady svého experta, náklady na
ãinnost experta s rozhodn˘m hlasem se hradí rovn˘m
dílem.
3. ¤ízením expertÛ nejsou dotãena práva a povinnosti poji‰Èovny a oprávnûné osoby stanovené právními pﬁedpisy, v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami a pojistnou
smlouvou.

âlánek 15
¤e‰ení sporÛ
1. Smluvní strany se dohodly, Ïe v‰echny majetkové spory
vzniklé z uzavﬁené pojistné smlouvy nebo v souvislosti
s ní, které se t˘kají úplného i ãásteãného nezaplacení jednorázového pojistného, jeho v˘‰e nebo splatnosti, budou rozhodovány s vylouãením pravomoci obecn˘ch
soudÛ v rozhodãím ﬁízení s v˘jimkou uvedenou v bodu 2
tohoto ãlánku. Tyto spory budou rozhodovány jedním
rozhodcem jmenovan˘m Správcem Seznamu rozhodcÛ,
vedeném Spoleãností pro rozhodãí ﬁízení, a.s., Iâ
26421381, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSâ 120 00
(dále jen „Spoleãnost“). Smluvní strany prohla‰ují, Ïe
jsou srozumûny s obsahem Jednacího ﬁádu pro rozhodãí
ﬁízení Spoleãnosti, Pravidly o nákladech rozhodãího ﬁízení, Organizaãním a Kanceláﬁsk˘m ﬁádem Spoleãnosti.
O právech a povinnostech plynoucích z tûchto dokumentÛ se smluvní strany mohou rovnûÏ informovat v sídle
Spoleãnosti, kde mohou téÏ obdrÏet stejnopis Jednacího
ﬁádu a Pravidel o nákladech rozhodãího ﬁízení po úhradû
nákladÛ na poﬁízení kopie, nebo na internetové adrese:
http://www.rozhodci-rizeni.cz/.

Obû smluvní strany se dohodly a berou na vûdomí, Ïe
rozhodãí ﬁízení je neveﬁejné, zpravidla pouze písemné,
a Ïe nevyjádﬁí-li se Ïalovan˘ do sedmi kalendáﬁních dnÛ
ode dne, kdy mu byla doruãena Ïaloba, jsou skuteãnosti
vyjádﬁené a uvedené v Ïalobû povaÏovány za nesporné.
Jednacím místem je zpravidla sídlo Spoleãnosti. Ve‰keré
písemnosti jsou doruãovány po‰tou, pﬁípadnû osobnû.
Pﬁi doruãování po‰tou stranû sporu, jeÏ nebyla zastiÏena,
aãkoliv se v místû doruãení zdrÏuje, se pouÏije pﬁimûﬁenû
ustanovení obãanského soudního ﬁádu o doruãování písemností do vlastních rukou, pﬁiãemÏ opûtovné doruãování zásilky se nevyÏaduje a platí, Ïe nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnÛ od uloÏení, povaÏuje se poslední
den této lhÛty za den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl. Písemnosti se doruãují na adresu Ïalované strany uvedenou v pojistné smlouvû, nesdûlí-li tato
strana písemnû adresu jinou, k ãemuÏ se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doruãovány. V pﬁípadû, Ïe Ïalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdrÏuje se na jiné adrese, budou
v rozhodãím ﬁízení písemnosti doruãovány na Ïalobci
známou adresu a Ïalovaná strana bere na vûdomí, Ïe se
tak dûje s úãinky pro rozhodãí ﬁízení rozhodn˘mi, jako
by se na této adrese zdrÏovala.
Náklady ﬁízení, jimiÏ jsou zejména hotové v˘daje úãastníkÛ a jejich zástupcÛ, ponese zpravidla strana, která ve
sporu nemûla úspûch. Odmûna za zastupování, pokud je
zástupcem advokát, patﬁí k nákladÛm ﬁízení. Tato odmûna se ﬁídí vyhl. ã. 484/2000 Sb. v platném znûní (popﬁ.
dle pﬁedpisu, kter˘ ji nahradí v dobû rozhodování) a ve
vztahu k náhradám vyhl. ã. 177/1996 Sb. v platném znûní (popﬁ. dle pﬁedpisu, kter˘ ji nahradí v dobû rozhodování), a to obdobnû jako v ﬁízení pﬁed soudem. Pokud je
advokát plátcem DPH, patﬁí k odmûnû a k náhradám
ãástka DPH dle platné sazby.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, Ïe rozhodãí doloÏka
sjednaná v bodu 1 tohoto ãlánku tûchto v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu, ve vûci kterého nebylo dosud
zahájeno rozhodãí ﬁízení, ru‰í zahájením soudního ﬁízení
ve vûci tohoto konkrétního majetkového sporu.
3. V‰echny dal‰í spory vzniklé z uzavﬁené pojistné smlouvy
nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich pﬁedmûtu
nelze podﬁadit pod ustanovení bodu 1 tohoto ãlánku
tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek, budou rozhodovány obecn˘mi vûcnû a místnû pﬁíslu‰n˘mi soudy.

âlánek 16
Vinkulace
1. Plnûní z pojistné smlouvy lze vinkulovat ve prospûch tﬁetí
osoby. Vinkulace znamená, Ïe plnûní z pojistné smlouvy
poji‰Èovna vyplatí tﬁetí osobû, v jejíÏ prospûch bylo plnûní vinkulováno (vinkulaãní vûﬁitel), nedá-li vinkulaãní vûﬁitel souhlas k vyplacení plnûní osobû oprávnûné k pﬁijetí
plnûní podle pojistné smlouvy. Uhrazením plnûní vinkulaãnímu vûﬁiteli splní poji‰Èovna svÛj závazek vÛãi oprávnûné osobû.
2. Vinkulace plnûní mÛÏe b˘t provedena pouze na Ïádost
pojistníka. Je-li pojistník odli‰n˘ od poji‰tûného, lze vinkulovat jen se souhlasem poji‰tûného.

âlánek 17
Doruãování
1. Písemnosti t˘kající se poji‰tûní jsou doruãovány:
a) prostﬁednictvím drÏitele po‰tovní licence podle zvlá‰tního zákona na poslední známou adresu úãastníka
poji‰tûní, jemuÏ jsou urãeny, nebo
b) osobnû zamûstnancem nebo povûﬁenou osobou odesílatele, nebo
c) elektronicky, podepsané podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ,
nebo
d) je-li tak dohodnuto, e-mailem nebo faxem.
2. Nebyl-li adresát zastiÏen, doruãovatel uloÏí písemnost poji‰Èovny v místnû pﬁíslu‰né provozovnû drÏitele po‰tovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnÛ ode
dne jejího uloÏení, poslední den této lhÛty se povaÏuje za
den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl.
3. Bylo-li pﬁijetí písemnosti adresátem odmítnuto, povaÏuje
se písemnost za doruãenou dnem, kdy její pﬁijetí bylo adresátem odmítnuto.
4. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ o tom
informoval poji‰Èovnu, je písemnost doruãena dnem, kdy
byla zásilka poji‰Èovnû vrácena jako nedoruãitelná.

âlánek 18
Forma právních úkonÛ
1. Právní úkony t˘kající se poji‰tûní mají písemnou formu,
není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
2. Oznámení ‰kodné události je moÏno podat rovnûÏ telefonicky na telefonním ãísle zveﬁejnûném poji‰Èovnou.
3. Poji‰Èovna mÛÏe sdûlit telefonicky spojení na havarijního
komisaﬁe.

âlánek 19
V˘kladová ustanovení
1. Ceninami se rozumí platební prostﬁedky, které pﬁi platebním styku zastupují hotové peníze. Napﬁ. po‰tovní
známky, kolky, losy, telefonní karty, dobíjecí kupony do
mobilních telefonÛ, karty CCS, stravovací, dárkové a jiné
poukázky, jízdenky, letenky, dálniãní známky a dal‰í prostﬁedky obdobného charakteru, které mohou b˘t zpenûÏeny.
2. Kusem se rozumí souvislá jednotka vûcí, která není loÏena volnû.
3. Obecnou cenou se rozumí cena, za kterou lze v místû
a ãase odeslání zásilky stejnou nebo srovnatelnou zásilku
koupit.
4. Pohﬁe‰ováním zásilky nebo její ãásti se rozumí stav, kdy
pojistník, poji‰tûn˘, oprávnûná osoba nebo jejich zmocnûnec pozbyl nezávisle na své vÛli moÏnost s poji‰tûnou
zásilkou nebo její ãástí disponovat.
5. Poji‰tûnou pﬁepravou se rozumí i souhrn ãinností potﬁebn˘ch k uvedení zásilky, která opou‰tí místo, kde byla uloÏena, do pohybu za úãelem pﬁepravy zásilky urãen˘m dopravním prostﬁedkem, vãetnû manipulace se zásilkou pﬁi
její nakládce, pﬁekladu a vykládce, k nimÏ do‰lo v dobû
trvání poji‰tûní.

6. Po‰kozením zásilky se rozumí zmûna stavu vûcí tvoﬁících
zásilku, kterou je objektivnû moÏno odstranit opravou,
nebo taková zmûna stavu, kterou objektivnû není moÏno odstranit opravou, pﬁesto v‰ak jsou vûci pouÏitelné
k pÛvodnímu úãelu.
7. Skladováním v prÛbûhu dopravy se rozumí skladování
pﬁepravovan˘ch zásilek, které je nutné a obvyklé z dÛvodu pﬁeloÏení zásilky, ãekání zásilky na dopravní prostﬁedek, vyﬁízení formalit t˘kající se dopravy zásilky apod.
8. Spoleãná havárie je institutem námoﬁního práva nebo
práva vnitrozemské plavby. Je to zpÛsob, podle nûhoÏ se
rozvrhují ‰kody a náklady vzniklé opatﬁeními k záchranû
lodi a zásilek (které byly lodí pﬁepravovány) ze spoleãného nebezpeãí na zachránûné hodnoty. Pﬁepravované (zachránûné) zásilky pﬁispívají pak ke spoleãné havárii podle
rozvrhu (dispa‰e) vyhotoveného podle práva platného
pro pﬁepravní smlouvu. Pﬁíspûvky ke spoleãné havárii
hradí poji‰Èovna.
9. Vadou se rozumí stav, kdy vûc nemá poÏadované parametry (kvalitu, jakost, hmotnost, rozmûry, strukturu, stálost, sloÏení apod.)
10. Zásilkou se rozumí vûc mající povahu zboÏí nebo jiného
nákladu pﬁepravovaná za obchodním úãelem z místa na
místo najednou, to znamená nacházející se na jednom
dopravním prostﬁedku a jdoucí stejnou cestou. Zásilka
mÛÏe b˘t volnû loÏená, mÛÏe se skládat z jednoho nebo
více kusÛ. Obal, kter˘ slouÏí pouze k ochranû vlastního
obsahu zásilky proti rizikÛm bûhem pﬁepravy, se nepovaÏuje za souãást zásilky.
11. Zmocnûncem pojistníka nebo poji‰tûného nebo osoby
oprávnûné se rozumí osoba, která oprávnûnû jedná na
jejich místû, aÈ z jejich povûﬁení nebo bez nûho, také
odesílatel, pﬁíjemce zásilky a zasílatel. Za zmocnûnce se
pokládá v‰ak jen zasílatel první nebo poslední, nikoli dal‰í zasílatel. Zmocnûncem není dopravce. Pﬁevzal-li zasílatel téÏ funkci dopravce, nepokládá se osoba provádûjící
pﬁepravu za zmocnûnce pojistníka nebo poji‰tûného nebo oprávnûné osoby.
12. Zniãením zásilky se rozumí zmûna stavu v‰ech vûcí, které
ji tvoﬁí, pokud tento stav objektivnû není moÏno odstranit opravou, a proto je nelze dále pouÏívat k pÛvodnímu
úãelu.

âlánek 20
Závûreãná ustanovení
1. Poji‰tûní se ﬁídí právním ﬁádem âeské republiky.
2. Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti
dne 1. 1. 2009.

