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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním přepravy 
se řídí (1) pojistnou smlouvou; (2) smluvními ujednáními k pojistné smlouvě 
a (3) těmito podmínkami. Dokumenty (2) a (3) tvoří nedílnou součást 
pojistné smlouvy. Pojistná smlouva nebo podmínky se mohou rovněž 
odvolávat na dotazník vyplněný pojistníkem a pojištěným(i). 

1.1 Tyto podmínky mají přednost před ustanoveními zákonných norem, od 
kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi podmínkami a pojistnou 
smlouvou mají přednost ustanovení pojistné smlouvy. V případě rozporu 
mezi smluvními ujednáními k pojistné smlouvě a těmito podmínkami mají 
přednost smluvní ujednání. 

2. POJISTNÁ UDÁLOST 

2.1 Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění v rozsahu dohodnutém 
v pojistné smlouvě, pokud nastane pojistná událost definovaná v těchto 
podmínkách. 

2.2 Pojistnou událostí se pro účely těchto podmínek rozumí vznik věcné škody 
na pojištěné věci, ke které došlo během přepravy specifikované v pojistné 
smlouvě, pokud byla uskutečněna dopravním prostředkem uvedeným 
v pojistné smlouvě a v průběhu cesty uvedené v pojistné smlouvě.  

2.3 Toto pojištění se vztahuje na: 
a) náhradu věcné škody na pojištěné věci; 
b) náhradu nákladů, popř. jiných škod, které pojištěnému vznikly v souvislosti 

s pojistnou událostí a které jsou specifikovány v pojistné smlouvě 
a v podmínkách. 

2.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že se toto pojištění nevztahuje na 
náhradu nemajetkové újmy. 

3. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ 

3.1 V pojistné smlouvě lze sjednat pojištění v rozsahu: 
a) „proti všem pojistným nebezpečím“; nebo 
b) „proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím“; nebo 
c) „proti nejzávažnějším pojistným nebezpečím“. 

3.2 Pokud je pojištění sjednáno v rozsahu „proti všem pojistným nebezpečím“, 
vztahuje se na věcné škody na pojištěné věci, bez ohledu na příčinu vzniku 
škody, pokud není příslušné pojistné nebezpečí v těchto podmínkách 
vyloučeno nebo jinak omezeno či upraveno v pojistné smlouvě. 

3.3 Pokud je pojištění sjednáno v rozsahu „proti vyjmenovaným pojistným 
nebezpečím“, vztahuje se na věcnou škodu na pojištěné věci v důsledku 
následujících pojistných nebezpečí: 

a) požár nebo výbuch; 
b) uváznutí na mělčině, nasednutí, potopení nebo převrhnutí lodi nebo 

plavidla; 
c) převrhnutí nebo vykolejení pozemního dopravního prostředku; 
d) srážka lodi, plavidla nebo jiného dopravního prostředku s vnějším objektem 

jiným než vodou; 
e) vyložení pojištěné věci v nouzovém přístavu; 
f) zemětřesení, sopečný výbuch nebo úder blesku; 
g) oběť ve společné havárii; 
h) svržení nebo spláchnutí z paluby; 
i) vniknutí mořské, jezerní nebo říční vody do lodi, plavidla, nákladového 

prostoru, dopravního prostředku, kontejneru nebo místa uskladnění; 
j) zničení nebo ztráta obalové jednotky z důvodu pádu přes zábradlí nebo pád 

při nakládání na loď nebo plavidlo nebo při vykládání z lodi či plavidla. 
3.4 Pokud je pojištění sjednáno v rozsahu „proti nejzávažnějším pojistným 

nebezpečím“, vztahuje se na věcnou škodu na pojištěné věci v důsledku 
následujících pojistných nebezpečí: 

a) požár nebo výbuch; 
b) uváznutí na mělčině, nasednutí, potopení nebo převrhnutí lodi nebo 

plavidla; 
c) převrhnutí nebo vykolejení pozemního dopravního prostředku; 
d) srážka lodi, plavidla nebo jiného dopravního prostředku s vnějším objektem 

jiným než vodou; 
e) vyložení pojištěné věci v nouzovém přístavu; 
f) oběť ve společné havárii; 
g) svržení z paluby. 

3.5 Pojištění sjednané v jakémkoliv rozsahu se rovněž vztahuje na: 
a) podíl pojištěného na nákladech vzniklých v souvislosti se společnou havárií, 

které byly stanoveny a rozvrženy podle přepravní smlouvy, příslušného 
práva a praxe a které byly vynaloženy za účelem zabránění škodné 
události, která není těmito podmínkami nebo pojistnou smlouvou vyloučena, 
nebo v souvislosti s ním; 

b) podíl na škodě, který pojištěný nese podle doložky přepravní smlouvy 
„o oboustranném zavinění při kolizi“. 

4. VÝLUKY 

4.1 Pojištění se nevztahuje na jakékoliv škody nebo náklady, které vznikly 
v důsledku následujících pojistných nebezpečí: 

a) úmyslné jednání pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby z podnětu 
některého z nich; 

b) obvyklý únik tekutin, obvyklý úbytek na hmotnosti nebo objemu nebo 
obvyklé opotřebení pojištěné věci; 

c) vadné, nedostatečné nebo nevhodné balení nebo příprava pojištěné věci, 
pokud bylo balení nebo příprava provedeny pojištěným či jeho zaměstnanci 
nebo pokud k nim došlo před začátkem pojištěné přepravy, přičemž pojem 
balení pro účely této výluky zahrnuje i naložení na dopravní prostředek 
a uložení do kontejneru; 

d) vnitřní ztráta nebo přirozená povaha pojištěné věci; 
e) zdržení i pokud bylo způsobeno pojistným nebezpečím; tato výluka však 

nebude uplatněna u pojištění nákladů společné havárie; 
f) úpadek nebo porušení finančních závazků vlastníků, nájemců (chartererů) 

nebo provozovatelů lodi nebo letadla; pokud pojištěný o takovém úpadku 
nebo porušení finančních závazků věděl v době, kdy byla pojištěná věc 
nakládána na palubu lodi nebo letadla, nebo by v rámci obvyklého 
obchodování měl vědět, že takový úpadek nebo porušení finančních 
závazků může mít vliv na obvyklý průběh přepravy. Tato výluka však 
nebude uplatněna v těch případech, kdy je pojištění sjednáno ve prospěch 
strany nárokující pojistné plnění z tohoto pojištění, která je kupujícím 
pojištěné věci nebo která svolila ke koupi pojištěné věci v dobré víře 
závaznou smlouvou; 

g) nezpůsobilost lodi nebo plavidla k plavbě, nevhodnost lodi, plavidla, letadla, 
dopravního prostředku nebo kontejneru pro bezpečnou přepravu pojištěné 
věci, pokud pojištěný nebo jeho zaměstnanci o této nezpůsobilosti nebo 
nevhodnosti věděli v době, kdy byla pojištěná věc nakládána. Tato výluka 
však nebude uplatněna v těch případech, kdy je pojištění sjednáno ve 
prospěch strany nárokující pojistné plnění z tohoto pojištění, která je 
kupujícím pojištěné věci nebo která svolila ke koupi pojištěné věci v dobré 
víře závaznou smlouvou; 

h) použití jakékoliv válečné zbraně nebo zařízení na bázi atomového nebo 
jaderného štěpení nebo slučování nebo jiné podobné reakci nebo 
radioaktivní síly nebo látky; 

i) válka, občanská válka, revoluce, vzpoura, povstání nebo následné 
občanské nepokoje, nepřátelské akty válčící strany nebo proti ní; 

j) ukořistění pojištěné věci, zábor pojištěné věci, zabavení pojištěné věci, 
zadržení nebo obstavení lodi nebo letadla (kromě pirátství), následky těchto 
jednání nebo pokusy o ně; 

k) opuštěné miny, torpéda, bomby nebo jiné opuštěné válečné zbraně; 
l) jednání stávkujících osob, osob, vůči kterým byla uplatněna výluka, nebo 

osob podílejících se na pracovních nepokojích, vzbouřeních nebo 
občanských nepokojích; 

m) stávka, výluka, zaměstnanecký nepokoj, vzpoura nebo jiný občanský 
nepokoj; 

n) teroristický čin nebo čin osoby jednající z politických, ideologických nebo 
náboženských motivů. 

5. ZAČÁTEK A KONEC POJIŠTĚNÉ PŘEPRAVY 

5.1 Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojištění vzniká okamžikem, kdy je 
s pojištěnou věcí poprvé manipulováno v místě uskladnění uvedeném 
v pojistné smlouvě za účelem bezprostředního nakládání do dopravního 
prostředku nebo na dopravní prostředek za účelem zahájení přepravy, trvá 
v průběhu obvyklé přepravy a zaniká: 

a) ukončením vykládky z dopravního prostředku v konečném skladu nebo 
místě uskladnění v místě určení uvedeném v pojistné smlouvě; nebo 

b) ukončením vykládky z dopravního prostředku v jiném skladu nebo místě 
uskladnění, než je uvedeno v pojistné smlouvě, ke kterému dojde před 
dodáním do místa určení nebo v místě určení, a které pojištěný použije buď: 
(i) k jinému uskladnění než uskladnění během obvyklé přepravy; nebo 
(ii) k uskladnění z důvodu postupných dodávek nebo distribuce; 

c) rozhodnutím pojištěného použít dopravní prostředek nebo kontejner za 
účelem jiného uskladnění než je uskladnění v průběhu obvyklé přepravy; 
nebo 

d) uplynutím 60 dnů od ukončení vykládky pojištěné věci z námořní lodi 
v konečném přístavu vykládky; nebo 

e) uplynutím 30 dnů od ukončení vykládky pojištěné věci z letadla v konečném 
místě vykládky; 
podle toho, která ze skutečností (a) - (e) nastala dříve. 

5.2 Pokud má být pojištěná věc po vykládce z námořní lodi nebo letadla 
v konečném přístavu nebo místě vykládky, ke kterému však došlo před 
zánikem tohoto pojištění, odeslána do jiného místa určení, než které je 
uvedeno v pojistné smlouvě, pak bude toto pojištění trvat do okamžiku 
zahájení manipulace s pojištěnou věcí za účelem zahájení přepravy do 
tohoto jiného místa určení. I v tomto případě se však uplatní podmínky 
ukončení pojištění podle článku 5.1 (a) - (e). 
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5.3 Pojištění se vztahuje i na případy zdržení nezávisle na vůli pojištěného nebo 
odchylky od cesty, nucené vykládky, opětovného nalodění nebo překladu 
a během jakékoliv změny cesty vyplývající z uplatnění práv dopravců na 
základě přepravní smlouvy nezávisle na vůli pojištěného. I v tomto případě 
se však uplatní podmínky ukončení pojištění podle článku 5.1 (a) - (e). 

5.4 Pokud je plnění ze přepravní smlouvy nezávisle na vůli pojištěného 
ukončeno v jiném přístavu nebo v jiném místě určení, než je uvedeno 
v pojistné smlouvě nebo je přeprava ukončena před vykládkou pojištěné 
věci způsobem uvedeným v článku 5.1 (a) - (e) pak toto pojištění zaniká, 
pokud pojištěný neoznámí pojistiteli bez zbytečného odkladu, že došlo 
k uvedeným skutečnostem a nepožádá o prodloužení pojištění a nedohodne 
se s pojistitelem na případném dodatečném pojistném. Pokud dojde 
k takové dohodě, pojištění trvá: 

a) dokud nebude pojištěná věc prodána nebo dodána v tomto jiném místě 
určení; nebo 

b) do uplynutí 30 dnů u letecké přepravy a 60 dnů u námořní přepravy po 
příchodu pojištěné věci do tohoto jiného místa určení, podle toho, 
která ze skutečností (a) a (b) nastane dříve; nebo 

c) až do místa určení uvedeného v pojistné smlouvě nebo jiného místa určení, 
je-li pojištěná věc přepravována v průběhu uvedené lhůty 30 dnů u letecké 
a 60 dnů u ostatní přepravy nebo během jiné dohodnuté prodloužené lhůty. 
Pojištění zanikne v souladu s článkem 5.1. 

5.5 Pokud je místo určení po začátku přepravy změněno pojištěným, pojištění 
se bude na pojištěnou věc vztahovat pouze, pokud pojištěný tuto skutečnost 
neprodleně oznámí pojistiteli a za podmínek, na kterých se pojištěný 
a pojistitel dohodnou. 

6. PODPOJIŠTĚNÍ 

6.1 Je-li pojistná částka stanovená pro příslušnou pojištěnou věc v době 
pojistné události nižší než její pojistná hodnota, sníží pojistitel pojistné 
plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné 
hodnoty pojištěné věci, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

6.2 Ustanovení o podpojištění se aplikuje na každou pojištěnou věc jednotlivě. 
Je-li předmětem pojištění soubor pojištěných věcí, vztahuje se ustanovení 
o podpojištění na celý soubor. 

7. SPOLUÚČAST, FRANŠÍZA 

7.1 Pojištění se sjednává se spoluúčastí nebo franšízou pojištěného, jejíž výše 
je dohodnuta v pojistné smlouvě. 

7.2 Spoluúčastí se rozumí částka, o kterou se snižuje rozsah pojistného plnění 
při každé pojistné události. Za každou pojistnou událost, při které by pojistné 
plnění nepřevýšilo dohodnutou spoluúčast, pojistné plnění nenáleží. 

7.3 Franšízou se rozumí částka, do jejíž výše pojistitel v případě pojistné 
události neposkytne pojistné plnění. V případě překročení této částky 
poskytne pojistitel pojistné plnění v plném rozsahu. 

8. PRÁVA A POVINNOSTI POJISTNÍKA A POJIŠTĚNÉHO 

8.1 Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy. 
8.2 Pojistník a pojištěný jsou na základě zákonných norem povinni pravdivě 

a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se pojistné 
smlouvy. To platí i v případě, že jde o změnu pojistné smlouvy. 

8.3 Pojistník je povinen sdělit pojistiteli pokud možno předem, jinak bez 
zbytečného odkladu, všechny změny, které v průběhu pojistné doby 
nastanou ve skutečnostech, o kterých pojistitele informoval při sjednávání 
pojištění. 

8.4 Pojistník a pojištěný má povinnost: 
a) řádně dbát na to, aby pojistná událost nenastala; 
b) neporušovat zákonné povinnosti směřující k tomu, aby hrozící pojistná 

událost byla odvrácena nebo aby bylo zmenšeno pojistné nebezpečí; 
c) vyvinout veškeré úsilí, které lze na něm rozumně vyžadovat, aby zmenšil 

škodu, která mu v důsledku pojistné události vznikla nebo mohla vzniknout; 
a 

d) přijmout vhodná opatření, aby odvrátil pojistnou událost a zmírnil její 
následky. 

9. NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ 

9.1 Pojistitel má právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr 
pojistného, které obdržel, k pojistnému, které by měl obdržet,  

a) poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit změnu nebo zánik 
pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost; nebo 

b) porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy nebo při 
její změně některou z povinností uvedených v zákonných normách, těchto 
podmínkách nebo v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno 
nižší pojistné. 

9.2 Porušil-li pojistník nebo pojištěný povinnosti uvedené v zákonných normách, 
těchto podmínkách nebo v pojistné smlouvě, a má-li toto porušení podstatný 
vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích 

následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může 
pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na 
rozsah jeho povinnosti plnit. Má se za to, že porušení povinností uvedených 
v odstavci 8.4 má na vznik pojistné události, její průběh nebo následky 
anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění podstatný vliv. 

9.3 Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže příčinou pojistné 
události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události 
a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku 
úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených 
písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření 
pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných 
podmínek. Stejné oprávnění má pojistitel v případě, že pojištěný uvedl při 
uplatňování práva na plnění z pojistné smlouvy vědomě nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné 
údaje týkající se této události zamlčel. Dnem doručení oznámení 
o odmítnutí pojistného plnění zanikne i pojištění. Toto se však netýká 
případů, kdy je pojistník odlišný od pojištěného a za jeho jednání 
neodpovídá. 

9.4 Při porušení povinností pojistníka nebo pojištěného uvedených v odstavci 
8.2 může pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit podle zákonných norem, 
jestliže by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu 
neuzavřel. 

10. POJISTNÉ PLNĚNÍ 

10.1 Pojistitel poskytne pojistné plnění podle pojistné smlouvy za všechny 
pojistné události, které nastanou v průběhu pojistné doby. Pojistné plnění při 
každé pojistné události je omezeno pojistnou částkou uvedenou v pojistné 
smlouvě. 

10.2 V případě, že v okamžiku pojistné události má na pojištěné věci pojistný 
zájem více pojištěných, pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěnému, který 
předloží originál pojistného certifikátu. 

10.3 V případě, že bylo vydáno více originálů pojistného certifikátu, zprostí se 
pojistitel závazku poskytnout pojistné plnění, pokud v dobré víře poskytne 
pojistné plnění pojištěnému, který jako první předložil originál pojistného 
certifikátu. 

10.4 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění 
důvodu a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Pojistné plnění se poskytuje 
v české měně, pokud pojistná smlouva nestanoví jinak. Pro přepočet 
zahraniční měny na českou je rozhodující kurs devizového trhu České 
národní banky, platný ke dni pojistné události, není-li v pojistné smlouvě 
dohodnuto jinak. 

10.5 Pojistitel je povinen ukončit šetření nutné k zjištění rozsahu jeho povinnosti 
poskytnout pojistné plnění do 3 měsíců poté, co mu byla škodná událost 
oznámena. Nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě, je povinen sdělit 
pojištěnému důvody, pro které nelze šetření ukončit a poskytnout mu na 
jeho žádost přiměřenou zálohu. 

10.6 Pojistitel poskytne podle své volby pojištěnému plnění buď ve formě 
peněžní náhrady nebo ve formě fyzické náhrady pojištěné věci nebo opravy 
vzniklého poškození. 

10.7 Pojistitel v rámci pojistného plnění nad rámec pojistné částky uhradí náklady 
na vyšetření škodné události, zejména náklady spojené s činností škodního 
komisaře, neuhradí však náklady spojené s osobní účastí pojištěného 
a pojistníka, i když tyto náklady nastaly v souvislosti se škodnou událostí 
a jejím šetřením. Tímto ustanovením není dotčeno právo pojistníka 
a pojištěného na náhradu nákladů účelně a přiměřeně vynaložených na 
odvrácení pojistné události a zmírnění jejich následků. 

10.8 Pokud je v důsledku pojištěného pojistného nebezpečí přeprava pojištěné 
věci ukončena v jiném místě určení, než je uvedeno v pojistné smlouvě, 
pojistitel uhradí účelné a přiměřené náklady vynaložené na vykládku, 
skladování a odeslání pojištěné věci do místa určení uvedeného v pojistné 
smlouvě. I v tomto případě však platí výluky uvedené v článku 4 a dále jsou 
vyloučeny případy, kdy k tomuto případu došlo z důvodu úmyslného 
jednání, nedbalosti, v důsledku úpadku nebo porušení smluvních nebo 
jiných závazků pojištěným nebo jeho zaměstnanci. Ustanovení tohoto 
článku se neuplatní v případě společné havárie. 

10.9 Pojištění se vztahuje na případy konstruktivní celkové ztráty pouze 
v případě, že se pojištěný řádně vzdá vlastnického práva k pojištěné věci. 

11. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ 

11.1 Dojde-li ke škodné události, je pojištěný povinen: 
a) neprodleně, jakmile se o škodné události dozví, informovat o škodné 

události pojistitele, jeho zástupce nebo zástupce Lloyd’s, není-li pojistitel 
nebo jeho zástupce v blízkosti místa, kde škodná událost nastala 
a poskytnout pojistiteli všechna požadovaná vysvětlení a umožnit šetření 
potřebná ke zjištění okolností rozhodných pro povinnost pojistitele 
poskytnout pojistné plnění; 

b) uplatnit u pojistitele nárok na pojistné plnění a opatřit dle požadavků 
pojistitele podrobné relevantní údaje a doklady prokazující příčinu vzniklé 
škodné události; 
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c) informovat orgány činné v trestním řízení, existuje-li důvodné podezření, že 
škoda byla způsobena trestným činem nebo úmyslným jednáním 
a informovat pojistitele o průběhu úředního šetření; 

d) zabezpečit poškozené části pojištěných věcí a poskytnout je na požádání 
pojistiteli; 

e) nechat zjistit stav pojištěné věci, příčinu, rozsah a výši škody nebo to 
umožnit pojistiteli. 

11.2 Pojištěný má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že 
ztracená pojištěná věc, za kterou již bylo poskytnuto pojistné plnění, byla 
nalezena. Vlastnictví nalezených pojištěných věcí, za které již bylo 
poskytnuto pojistné plnění, nepřechází na pojistitele a zůstává pojištěnému. 
Pojištěný je však povinen vrátit pojistiteli příslušnou část poskytnutého 
pojistného plnění v souladu se zákonnými normami a po odečtení účelně 
a přiměřeně vynaložených nákladů na nalezení a přepravu nalezené 
pojištěné věci k pojištěnému nebo původnímu příjemci. 

11.3 Pojištěný je povinen vyčkat s opravou pojištěné věci poškozené pojistnou 
událostí nebo s odstraňováním zbytků pojištěné věci takto zničené na pokyn 
pojistitele, nejdéle však po dobu dohodnutou v pojistné smlouvě, pokud není 
potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných 
závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít 
dříve. Pokud začal pojištěný v souladu s tímto ustanovením s opravou nebo 
výměnou dříve, je povinen vést dokumentaci dokládající pojistnou událost. 

11.4 Pojistitel je povinen projednat s pojištěným a pojistníkem výsledky šetření 
potřebných ke zjištění okolností rozhodných pro povinnost pojistitele plnit, 
jakož i umožnit pojištěnému a pojistníkovi nahlédnout do podkladů, které 
pojistitel soustředil v průběhu šetření. Pojištěný a pojistník mají právo pořídit 
si kopie těchto podkladů. 

11.5 Pojistitel je povinen vrátit pojištěnému a pojistníkovi na požádání doklady, 
které mu poskytnuli nebo, není-li to možné, předat jim jejich kopie. 

12. ZMĚNA RIZIKA 

12.1 Pojistník ani pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje 
pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit.  

12.2 Pojistník ani pojištěný, pokud je odlišný od pojistníka je povinen bez 
zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika. 

12.3 Pokud se v pojistné době pojistné riziko podstatně zvýší, vzniká pojistiteli 
právo navrhnout změnu pojistné smlouvy nebo pojistnou smlouvu vypovědět 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákonných norem. Pojistitel však 
tento postup neuplatní v případě, že ke zvýšení pojistného rizika došlo bez 
vědomí pojištěného. 

13. POJISTNÉ 

13.1 Pojistné je jednorázovým pojistným, jehož výše je stanovena v pojistné 
smlouvě. 

13.2 Pojistník je povinen zaplatit jednorázové pojistné předem za celou pojistnou 
dobu. V pojistné smlouvě však může být dohodnuto, že pojistník uhradí 
pojistné ve splátkách. 

13.3 Pojistné, popř. splátka pojistného, se považuje za zaplacené dnem připsání 
na účet pojistitele nebo jiné osoby, která je pojistitelem zmocněna pojistné 
inkasovat, uvedený v pojistné smlouvě.  

13.4 Pojistitel může započíst dlužné pojistné na výplatu pojistného plnění. 
13.5 Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je povinen zaplatit pojistiteli 

úrok z prodlení v zákonné výši. 
13.6 Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se v případě 

prodlení s placením pojistného nepřerušuje. 

14. VZNIK A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ 

14.1 Pojistnou smlouvu uzavírá pojistník s pojistitelem podle obecných 
ustanovení zákonných norem. Pojistnou smlouvu lze uzavřít ve prospěch 
třetí osoby, nelze ji však uzavřít ve prospěch dopravce nebo jiného 
opatrovatele zásilky. 

14.2 Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě a sjednává se na dobu 
neurčitou nebo na dobu určitou s pojistnou dobou: 

a) v délce dohodnuté v pojistné smlouvě, jde-li o pojištění více přeprav; 
pojištění se však vztahuje pouze na pojištěné věci, jejichž přeprava začala 
v průběhu pojistné doby a zaniká okamžikem uvedeným v článku 5.1. 
i pokud k tomuto okamžiku došlo po skončení pojistné doby; nebo 

b) která je shodná s dobou, po kterou trvá přeprava jednotlivé pojištěné věci 
(jednorázové pojištění); 

14.3 Pojištění zaniká: 
a) uplynutím pojistné doby; 
b) dohodou pojistitele a pojistníka; 
c) zánikem pojistného nebezpečí, dnem zániku pojištěného bez právního 

nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění; 
d) výpovědí kterékoliv ze stran v případech stanovených zákonnými normami; 
e) odstoupením v případech stanovených zákonnými normami; 
f) odstoupením pojistitele v případě vstupu pojistníka do likvidace, 

rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek pojistníka, rozhodnutím 

o jiném řešení úpadku nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro 
nedostatek majetku dlužníka. Odstoupení je účinné třicátým dnem od 
doručení oznámení o odstoupení pojistníkovi. Pojistitel v tomto případě vrátí 
pojistníkovi poměrnou část pojistného odpovídající době, která zbývá po 
účinnosti odstoupení do konce původně sjednané pojistné doby; 

g) prodlením s placením pojistného dle příslušných zákonných norem; a 
h) v dalších případech stanovených zákonnými normami. 

14.4 V pojistné smlouvě lze dohodnout, že se pojištění vztahuje i na dobu před 
uzavřením pojistné smlouvy. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné 
plnění, pokud pojistník v době podání návrhu na uzavření pojistné smlouvy 
věděl nebo mohl vědět, že pojistná událost již nastala. Pojistitel nemá právo 
na pojistné, jestliže v době podání návrhu na uzavření pojistné smlouvy 
věděl nebo mohl vědět, že pojistná událost nemůže nastat. 

15. POJISTNÝ CERTIFIKÁT 

15.1 Pojistitel vydá na požádání pojištěnému pojistný certifikát jako potvrzení 
o existenci pojištění přepravy konkrétní pojištěné věci.  

15.2 K uplatnění nároku na pojistné plnění je třeba, aby pojištěný předložil 
pojistný certifikát pojistiteli. 

15.3 Obsahuje-li pojistný certifikát oprávnění toho, kdo s pojistitelem smlouvu 
uzavřel, převést právo na pojistné plnění z pojistné smlouvy na další osoby, 
jsou tyto osoby oprávněny k dalšímu převodu. 

16. FORMA JEDNÁNÍ A DORUČOVÁNÍ 

16.1 Právní jednání směřující ke vzniku, změně či zániku pojištění vyžadují 
písemnou formu. Jiná oznámení či sdělení mohou být činěna 
i v elektronické formě; pojistitel je však oprávněn vyžádat si takové 
oznámení či sdělení v písemné formě. 

16.2 Právní jednání týkající se pojištění a oznámení činěná podle pojistné 
smlouvy se doručují na adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na jinou 
adresu, kterou pojistník pojistiteli oznámil. 

16.3 Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má být doručeno podle pojistné 
smlouvy pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě, bude považovat 
za doručené okamžikem, kdy adresát toto oznámení nebo sdělení skutečně 
převzal nebo okamžikem, kdy jeho přijetí odmítl. 

16.4 Pokud adresát zmařil dojití zásilky (např. neoznámením změny v adrese či 
nové doručovací adresy), považuje se taková zásilka za doručenou 
adresátovi nejpozději třetí pracovní den po dni odeslání (resp. patnáctý den 
v případě doručovací adresy mimo území České republiky).  

17. SUBROGACE 

17.1 Jestliže má pojištěný proti jinému právo na náhradu újmy způsobené 
pojistnou událostí nebo jiné obdobné právo, přechází jeho právo výplatou 
pojistného plnění na pojistitele, a to do výše částek, které pojistitel 
z pojištění poskytl. Pojištěný je povinen učinit veškerá opatření za účelem 
zajištění práv pojistitele vůči jiným stranám. Pojistitel je oprávněn na třetí 
osobu postoupit práva, která na něj v souladu s tímto ustanovením přešla 
nebo jakákoliv další práva z pojistné smlouvy. 

17.2 Pojistitel nahradí pojištěnému přiměřené a účelné náklady vynaložené 
v souvislosti s plněním povinnosti podle předchozího odstavce. 

18. ROZHODNÉ PRÁVO 

18.1 Pojistná smlouva se řídí českým právem. Jsou-li však součástí pojistné 
smlouvy cizozemské doložky nebo cizozemské pojistné podmínky, platí pro 
tyto doložky nebo pojistné podmínky a jejich výklad právo a praxe země 
jejich původu. 

19. ŘEŠENÍ SPORŮ 

19.1 Jakýkoli spor mezi smluvními stranami, sporný nárok nebo sporná otázka 
vzniklá v souvislosti s pojistnou smlouvou (včetně otázek týkajících se její 
platnosti, účinnosti a výkladu), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému 
soudu v České republice. 

20. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ 

20.1 Pokud se kterékoli ustanovení těchto podmínek nebo pojistné smlouvy 
stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím 
dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek, 
ledaže by taková neplatnost podstatným způsobem ovlivnila význam 
ostatních ustanovení tak, že by strana za obdobných podmínek pojistnou 
smlouvu neuzavřela. 

20.2 Pojistník a pojistitel se v případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti 
zavazují jednat v dobré víře tak, aby toto ustanovení nahradil jiným 
s obdobným účinkem. 
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21. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

21.1 Pojištění se sjednává jako pojištění škodové. 
21.2 Veškeré změny uzavřené pojistné smlouvy lze činit pouze dodatky 

v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami, není-li v pojistné 
smlouvě uvedeno jinak.  

21.3 Nadpisy odstavců a článků jsou pouze orientační a jejich účelem není 
jakkoliv ovlivňovat význam či obsah ustanovení, která uvozují. 

21.4 V pojistné smlouvě je možné se od těchto podmínek odchýlit a takové 
ujednání bude mít přednost před ustanoveními těchto podmínek. Pokud 
však odchylka směřuje k omezení některé z výluk učiněných v těchto 
podmínkách, bude mít taková odchylka přednost pouze v případě, že 
výslovně stanoví, že se příslušná výluka neuplatní. 

21.5 Pojistka jako potvrzení o uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku 
se nevystavuje. 

22. VÝKLAD POJMŮ 

Pokud z textu nevyplývá něco jiného, mají následující pojmy psané v textu 
kurzívou dále uvedené významy: 
Konstruktivní celková ztráta je škoda na pojištěné věci v případě, že 
náklady na záchranu nebo opravu pojištěné věci jsou vyšší než hodnota 
pojištěné věci po zachránění; 
Námořní loď je loď přepravující pojištěnou věc z jednoho přístavu nebo 
místa do jiného přístavu nebo místa, pokud je součástí takové přepravy 
i přeprava touto lodí po moři; 
Nezpůsobilost lodi nebo plavidla je nedostatek ve vybavení lodi nebo 
plavidla, který může způsobit jejich neschopnost čelit obvyklým rizikům 
plánované přepravy; 
Nouzový přístav je přístav, do kterého připlula loď v důsledku působení 
pojistného nebezpečí, který je odlišný od původního přístavu určení; 
Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc 
stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu; 
Občanská válka znamená nepřátelské jednání skupin téhož státu; 
Obvyklá přeprava je přeprava pojištěné věci způsobem obvyklým pro 
takovou pojištěnou věc, včetně všech obvyklých překladů a meziskladování 
při změně dopravního prostředku; 
Osoba jednající z politických, ideologických nebo náboženských 
motivů znamená osobu, která svým jednáním demonstruje nesouhlas 
s určitými názory nebo zřízením nebo způsobením věcné škody na svůj 
postoj upozorňuje; 
Podmínky jsou tyto všeobecné pojistné podmínky pojištění přepravy; 
Pojistitel znamená Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2453 
Lucemburk, rue Eugène Ruppert 20, Lucemburské velkovévodství, zapsaná 
v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo 
B61605, jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační 
složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, 
identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229; 
Pojistná částka je částka určená v pojistné smlouvě jako horní hranice 
pojistného plnění; 
Pojistná doba je doba, určená v pojistné smlouvě, na kterou bylo pojištění 
sjednáno; 
Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může 
v důsledku pojistné události nastat; pokud není v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, pojistnou hodnotou je fakturovaná hodnota pojištěné věci; 
Pojistná smlouva je smlouva uzavřená mezi pojistitelem a pojistníkem 
podle těchto podmínek; 
Pojistná událost je nahodilá událost, splňující znaky popsané v těchto 
podmínkách, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout 
pojistné plnění; 
Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události; 
Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané 
pojistným nebezpečím; 
Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a která je 
povinna platit pojistné; pojistník může být současně i pojištěným; 
Pojištěná věc je přepravovaná věc uvedená nebo specifikovaná v pojistné 
smlouvě; pojištěná věc může být volně ložená (např. komodity), může se 
skládat z jednoho nebo více kusů, tj. částí, které nejsou volně loženy; obal, 
který slouží pouze k ochraně pojištěné věci během přepravy, nebo 
k manipulaci s pojištěnou věcí během přepravy, se nepovažuje za součást 
pojištěné věci;  
Pojištěný je osoba uvedená v pojistné smlouvě, a/nebo která v důsledku 
škody na pojištěné věci utrpí újmu, tj. která má v době pojistné události na 
pojištěné věci pojistný zájem; 
Poškození je změna stavu pojištěné věci nebo její části, kterou je možné 
odstranit opravou; pokud tuto změnu opravou odstranit nelze, považuje se 
za poškození věci pouze v případě, že je pojištěná věc nebo její část 
i přesto použitelná k původnímu účelu; 

Povstání znamená násilný akt skupiny nebo hnutí se záměrem svrhnout 
legální vládu za účelem uchopení moci; 
Požár je oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo 
určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou; požárem 
však není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož 
i působení užitkového ohně a jeho tepla; požárem není rovněž působení 
tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se oheň vzniklý 
zkratem dále nerozšířil; 
Připlutím se rozumí zakotvení, uvázání nebo jiné připevnění lodi u nábřeží 
nebo v jiném místě v oblasti přístavní správy; není-li takové nábřeží či místo 
k dispozici, pak se připlutím rozumí první zakotvení, uvázání nebo jiné 
připevnění lodi buď v přístavu nebo mimo předpokládaný přístav nebo místo 
vykládky; 
Přirozená povaha je přirozená fyzikální nebo chemická vlastnost typická 
pro danou pojištěnou věc; 
Revoluce znamená úplné svržení vlády nebo politické moci, nebo pokus 
o něj;  
Skutečná hodnota je nová cena, od které se odečte stupeň opotřebení 
nebo jiného znehodnocení (časová cena); 
Společná havárie je případ upravený námořním právem nebo právem 
vnitrozemské plavby, jehož záměrem je spravedlivé rozvržení obětí 
a nákladů způsobených rozhodnutím kapitána lodi nebo jiné oprávněné 
osoby při opatřeních na záchranu lodi a lodního nákladu ze společného 
nebezpečí; 
Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být 
důvodem vzniku práva na pojistné plnění; 
Teroristický čin je činem osoby jednající jménem organizace, nebo ve 
spojení s organizací, která provádí aktivity namířené za účelem svrhnutí 
nebo ovlivnění, silou nebo násilím, jakékoliv vlády legálně či nelegálně 
ustanovené 
Ukořistění znamená zabrání pojištěné věci za válečného stavu; 
Válka znamená nepřátelské jednání mezi státy a skupinami, které jsou 
schopny uplatňovat určitou moc při nepřátelských akcích; 
Věcná škoda je majetková újma vyjádřitelná v penězích způsobená ztrátou, 
poškozením nebo zničením pojištěné věci; věcnou škodou však není 
náhrada ceny zvláštní obliby; 
Vnitřní ztráta je poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené její 
přirozenou povahou bez přispění vnějších vlivů; o vnitřní ztrátu se jedná, 
i pokud vnější vlivy vytvořily příznivé podmínky, avšak nebyly bezprostřední 
příčinou vnitřní ztráty; 
Výbuch je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů 
nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy); za výbuch 
u tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se 
považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému 
vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby; 
Vzpoura znamená organizovaný, ozbrojený odpor proti vládnoucí moci, 
vládě, vládci; 
Zabavení, zadržení, obstavení znamená důsledky nařízení politické nebo 
výkonné moci, které nemají charakter násilného odnětí; 
Zábor znamená násilné uchvácení pojištěné věci; 
Zákonné normy znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další 
právní předpisy vztahující se k pojištění. 
Zaměstnanec je: 

a) osoba, která pracuje pro pojištěného na základě jakéhokoliv pracovně 
právního vztahu nebo jiné smlouvy, pokud je taková smlouva jejím hlavním 
zdrojem příjmů; 

b) zaměstnanec jiného zaměstnavatele než pojištěného, který k němu byl 
dočasně přidělen k výkonu práce; a 

c) osoba, která u pojištěného vykonává odbornou praxi, stáž nebo obdobnou 
činnost; 
Zemětřesení jsou otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské 
kůře, které dosahují alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice udávající 
makroseismické účinky zemětřesení (MCS); 
Zničení je změna stavu všech částí pojištěné věci nebo pojištěné věci jako 
celku, pokud tento stav není možné odstranit opravou a pojištěnou věc 
nelze používat k původnímu účelu; 
Ztráta je zánik možnosti pojištěného disponovat pojištěnou věcí nebo její 
částí; za ztrátu se považuje i případ, kdy je pojištěná věc nebo její část 
pohřešována, tj. pokud nebyla pojištěná věc nebo její část přepravena na 
místo určení uvedené v pojistné smlouvě v průběhu trojnásobku doby 
(minimálně 90 dní), jaká je třeba k překonání cesty stejným dopravním 
prostředkem a pokud nebyla prokázaná krádež, pojištěná věc nebo její část 
je nezvěstná a nejedná se o prodej nebo zničení pojištěné věci nebo její 
části během pojištěné přepravy; u pojištění pojistných nebezpečí válek se 
tato lhůta zvyšuje na šestinásobek (minimálně 170 dní). 


