DoplÀkové pojistné podmínky pro poji‰tûní
odpovûdnosti za ‰kodu silniãního dopravce DPPD 09

âlánek 1
Úvodní ustanovení
DoplÀkové pojistné podmínky pro poji‰tûní odpovûdnosti
za ‰kodu silniãního dopravce DPPD 09 (dále jen „doplÀkové
pojistné podmínky“) doplÀují ustanovení V‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek pro poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
VPPOS 2005 (dále jen „v‰eobecné pojistné podmínky“).

âlánek 2
·kodná událost a pojistná nebezpeãí
1. Poji‰tûní se sjednává pro pﬁípad právním pﬁedpisem stanovené odpovûdnosti poji‰tûného za ‰kodu vzniklou jinému na vûci vypl˘vající z pﬁepravních smluv v dÛsledku nahodilé události, ke které do‰lo v dobû trvání
poji‰tûní pﬁi vnitrostátní silniãní dopravû provádûné na
území âeské republiky.
2. Je-li to v pojistné smlouvû ujednáno, poji‰tûní se vztahuje na odpovûdnost poji‰tûného za ‰kodu vzniklou jinému na pﬁepravovan˘ch vûcech, na které byla vystavena
zahraniãní obchodní faktura, nastala-li odpovûdnost za
‰kodu v dÛsledku nahodilé události, k níÏ do‰lo v dobû
trvání poji‰tûní pﬁi mezinárodní silniãní dopravû. Rozsah
odpovûdnosti je v tomto pﬁípadû dán ustanoveními
Úmluvy o pﬁepravní smlouvû v mezinárodní silniãní nákladní dopravû (dále jen „Úmluva CMR“) ve znûní Protokolu k Úmluvû CMR (dále jen „Protokol“). Není-li
v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se vztahuje
pouze na ty pﬁípady odpovûdnosti za ‰kodu, kdy ‰kodná událost nastala na území Evropy, pﬁiãemÏ:
a) ze státÛ b˘valého Sovûtského svazu pouze na území
Litvy, Loty‰ska, Estonska;
b) ze státÛ b˘valé Jugoslávie pouze na území Slovinska,
Chorvatska.
3. V pﬁípadû mezinárodní silniãní dopravy se poji‰tûní vztahuje rovnûÏ na náhradu dovozného a cla ve smyslu ãl.
23 bodu 4 Úmluvy CMR. Na jiné v˘lohy se poji‰tûní
vztahuje pouze v pﬁípadû, bylo-li tak ujednáno v pojistné smlouvû.
4. Poji‰tûní se vztahuje pouze na pﬁípady odpovûdnosti za
‰kodu vypl˘vající z takové pﬁepravní smlouvy, ke které
byl vydán písemn˘ pﬁepravní doklad (pﬁepravní, dodací
nebo nákladní list) potvrzen˘ dopravcem a odesilatelem.
5. Poji‰tûní se vztahuje na pﬁípady odpovûdnosti za ‰kodu
nastalé pﬁi dopravû provádûné silniãním vozidlem identifikovan˘m v pojistné smlouvû, od jehoÏ technické
kontroly neuplynula v dobû vzniku ‰kodné události
právním pﬁedpisem stanovená lhÛta.

âlánek 3
Speciální v˘luky z poji‰tûní
1. Vedle obecn˘ch v˘luk z poji‰tûní uveden˘ch v ãl. 6 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek se poji‰tûní nevztahuje
na odpovûdnost poji‰tûného za ‰kodu:
a) jinou neÏ na pﬁepravovan˘ch vûcech;
b) vzniklou pohﬁe‰ováním pﬁepravovan˘ch vûcí s v˘jimkou
‰kod, za které poji‰tûn˘ odpovídá, vznikl˘ch následkem
dopravní nehody, byl-li poji‰tûn˘ nebo jeho pracovník
zbaven moÏnosti pﬁepravované vûci opatrovat;
c) vzniklou bûhem skladování v prÛbûhu dopravy, jestliÏe toto skladování trvalo déle neÏ 7 dní;
d) vzniklou na pﬁepravovan˘ch ojet˘ch nebo havarovan˘ch motorov˘ch vozidlech a na pﬁepravovan˘ch
pouÏit˘ch nebo porouchan˘ch strojích a zaﬁízeních;
e) vzniklou na penûzích, drah˘ch kovech a pﬁedmûtech
z nich vyroben˘ch, vûcech zvlá‰tní kulturní a historické hodnoty, staroÏitnostech, umûleck˘ch dílech,
nezasazen˘ch perlách, drahokamech, vkladních a ‰ekov˘ch kníÏkách, platebních kartách, cenn˘ch papí-

f)
g)
h)
i)
j)
k)

rech a ceninách, datech zaznamenan˘ch na pamûÈov˘ch médiích;
vzniklou na zbraních a stﬁelivu;
vzniklou na v˘bu‰ninách a tﬁaskavinách;
vzniklou na pﬁepravovan˘ch Ïiv˘ch zvíﬁatech;
zpÛsobenou hmyzem nebo hlodavci;
vzniklou na stûhovan˘ch pﬁedmûtech, pokud ke ‰kodû do‰lo vadnou manipulací se stûhovan˘mi pﬁedmûty pﬁi jejich nakládce a vykládce;
vzniklou nezpÛsobilostí silniãního vozidla k pﬁepravû
pﬁevzaté vûci, která musela b˘t poji‰tûnému jiÏ na
poãátku pﬁepravy zﬁejmá.

znûní Protokolu, v rámci limitu, sublimitu pojistného plnûní
sjednaného v pojistné smlouvû pro jednotlivá pojistná nebezpeãí.

âlánek 7
Pojistné
Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, není poji‰Èovna povinna poskytnout pojistné plnûní ze ‰kodn˘ch událostí nastal˘ch pﬁed zaplacením pojistného.

2. Poji‰tûní se nevztahuje na ‰kodu vzniklou v rozsahu daném ustanoveními ãl. 24 a ãl. 26 Úmluvy CMR.

âlánek 8
V˘kladová ustanovení

3. Poji‰tûní se nevztahuje na odpovûdnost za ‰kodu vzniklou podnikatelskému subjektu, kter˘ má vût‰inovou
majetkovou úãast v podnikatelském subjektu, kter˘ je
poji‰tûn˘m z tohoto poji‰tûní.

1. Po‰kozením vûci se rozumí zmûna stavu vûci, kterou je
objektivnû moÏno odstranit opravou, nebo taková zmûna stavu vûci, kterou objektivnû není moÏno odstranit
opravou, pﬁesto v‰ak je vûc pouÏitelná k pÛvodnímu
úãelu.

4. Je-li v pojistné smlouvû sjednáno nad rámec základního
rozsahu poji‰tûní nûkteré pojistné nebezpeãí uvedené
v bodu 1 aÏ 3 tohoto ãlánku, platí i pro toto poji‰tûní,
Ïe se nevztahuje na odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou
ostatními pojistn˘mi nebezpeãími vylouãen˘mi v tomto
ãlánku a v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami.

âlánek 4
Roãní limit, sublimit plnûní
Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, plnûní vyplacená
ze ‰kodn˘ch událostí nastal˘ch v prÛbûhu jednoho pojistného roku nesmí pﬁesáhnout limit, sublimit plnûní stanoven˘
v pojistné smlouvû pro sjednaná pojistná nebezpeãí.

âlánek 5
Povinnosti pojistníka, poji‰tûného
1. Vedle povinností uveden˘ch v ãl. 11 v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek je pojistník, poji‰tûn˘ povinen:
a) písemnû upozornit odesilatele na zjevnou vadu obalu nebo balení pﬁi pﬁevzetí zásilky k pﬁepravû a na nesprávnost údajÛ uveden˘ch v pﬁepravním dokladu;
b) pﬁi ‰kodné události nastalé na území âeské republiky sepsat o vzniklé ‰kodû s po‰kozen˘m zápis a bezodkladnû vyrozumût poji‰Èovnu o tom, kde je moÏno po‰kozené nebo zniãené vûci prohlédnout;
c) pﬁi ‰kodné události nastalé mimo území âeské republiky se ﬁídit pokyny pro poji‰tûného pro pﬁípad
vzniku ‰kodné události mimo území âeské republiky
uveden˘mi v pojistné smlouvû v pﬁípadû, kdy je sjednáno poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu z mezinárodní
silniãní dopravy;
d) pﬁi ‰kodné události nastalé v souvislosti s dopravní
nehodou uãinit bez zbyteãného odkladu oznámení
policii v místû, kde ‰kodná událost nastala.
2. Poru‰il-li pojistník, poji‰tûn˘ povinnosti uvedené v bodu
1 písm. b) aÏ d) tohoto ãlánku a toto poru‰ení mûlo
podstatn˘ vliv na vznik ‰kodné události nebo na v˘‰i plnûní poji‰Èovny nebo tímto poru‰ením do‰lo ke ztíÏení
zji‰tûní právního dÛvodu plnûní, rozsahu nebo v˘‰e ‰kody, má poji‰Èovna vÛãi nûmu právo na náhradu aÏ do
v˘‰e poskytnutého plnûní. Poru‰il-li pojistník, poji‰tûn˘
povinnosti uvedené v bodu 1 písm. a) tohoto ãlánku,
nevzniká nárok na pojistné plnûní.

âlánek 6
Plnûní poji‰Èovny
Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poskytne poji‰Èovna plnûní z pojistné události v mezinárodní silniãní dopravû v mezích ustanovení ãl. 23 bodu 3 Úmluvy CMR ve

2. Zniãením vûci se rozumí zmûna stavu vûci, kterou objektivnû není moÏno odstranit opravou, a proto vûc jiÏ
nelze dále pouÏívat k pÛvodnímu úãelu.
3. Pohﬁe‰ováním vûci se rozumí stav, kdy po‰kozen˘ ztratil nezávisle na své vÛli moÏnost s vûcí disponovat, zejména odcizení, loupeÏ, ztráta apod.
4. Mezinárodní silniãní dopravou se rozumí silniãní doprava, pﬁi níÏ místo v˘chozí a místo cílové leÏí na území
dvou rÛzn˘ch státÛ, nebo okruÏní jízda po území nejménû dvou rÛzn˘ch státÛ. Silniãní doprava, která nesplÀuje uvedené parametry, je dopravou vnitrostátní.
5. Úmluvou o pﬁepravní smlouvû v mezinárodní silniãní nákladní dopravû (CMR) se rozumí Úmluva CMR podepsaná v Îenevû dne 19. kvûtna 1956, Protokolem k Úmluvû CMR se rozumí Protokol podepsan˘ v Îenevû dne 5.
ãervence 1978.
6. Jinou ‰kodou neÏ na pﬁepravovan˘ch vûcech se rozumí
zejména ‰koda vzniklá v dÛsledku pﬁekroãení dodací
lhÛty, dále smluvní pokuty, penále ãi jiné platby, které
mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.
7. Vûcmi zvlá‰tní kulturní a historické hodnoty se rozumí
pﬁedmûty, které mají vztah ke kulturním a historick˘m
událostem nebo osobnostem.
8. StaroÏitnostmi se rozumí pﬁedmûty vãetnû nábytku
zpravidla star‰í 100 let, které mají znaãnou umûleckou
hodnotu, pﬁípadnû charakter unikátu vzhledem ke svému pÛvodu, stáﬁí a zájmu sbûratelÛ.
9. Umûleck˘mi díly se rozumí obrazy a jiná v˘tvarná díla,
dekoraãní a uÏitkové pﬁedmûty ze znaãkového skla,
porcelánu (napﬁ. Mí‰eÀ, Rosenthal) nebo z keramiky,
dﬁeva, kovu a jin˘ch materiálÛ, dále nástûnné, stolní
a sloupové hodiny (napﬁ. kyvadlové, závaÏové, rámové),
ruãnû vázané koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umûlecké pﬁedmûty, jejichÏ cena je dána nejen v˘robními
náklady, ale téÏ umûleckou kvalitou nebo autorem díla,
pﬁípadnû mají charakter unikátu.
10. PamûÈov˘m médiem se rozumí vûc urãená pro záznam
a uchování dat, zvuku a obrazu, napﬁ. disk, disketa, kazeta, pamûÈová karta.

âlánek 9
Závûreãná ustanovení
Tyto doplÀkové pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dne
1. 1. 2009

