Pojištění přepravy
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika

Produkt: Pojištění přepravy zásilek

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu
jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu a Všeobecné pojistné podmínky - obecná část - UCZ/15, Všeobecné pojistné podmínky
pro pojištění přepravy zásilek - zvláštní část - UCZ/T/18.

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění přepravy zásilek je majetkovým pojištěním. Kryje škody na zásilkách, které mohou nastat v průběhu přepravy silniční, železniční, letecké, námořní nebo kombinací
přeprav výše uvedených.

Na co se pojištění nevztahuje?

Co je předmětem pojištění?













Jednorázová přeprava zásilky, která je specifikovaná v pojistné
smlouvě
Pojištění se vztahuje na škody, které nastanou od okamžiku první
manipulace se zásilkou v dosavadním místě uskladnění a trvá po
dobu přepravy (tj. vč. nakládky / vykládky, překladů a skladování)
Je možné vybrat ze 2 variant pojištění:
Pojištění proti všem příčinám vzniku škody – zásilky jsou pojištěné
pro všechna nebezpečí, která nejsou v pojistné smlouvě nebo
pojistných podmínkách nijak vyloučena, omezena nebo upravena
Pojištění proti vyjmenovaným příčinám vzniku škody – zásilka je
pojištěna pouze proti pojistným nebezpečím uvedeným v článku 4,
odst. 4.1.2 UCZ/T/18
Náklady na odvrácení škodné události nebo její zmírnění a náklady
vynaložené z důvodů hygienických, ekologických či
bezpečnostních
Náklady společné havárie
Pojištění se sjednává na pojistnou částku na návrh pojistníka
Do pojistné částky lze zahrnout náklady na přepravu (dopravné,
náklady na místo dodání, clo a očekávaný zisk příjemce)
















Na zásilky přepravované motorovými vozidly ve vlastnictví
pojištěného a na jeho vlastní účet
Na zásilky přepravované dopravními prostředky, které nejsou
způsobilé k provozu
Na zásilky s uměleckou a sběratelskou hodnotou
Na ceniny, cennosti a finanční hotovost
Na kresby a plány všeho druhu
Na záznamy uložené na paměťových médiích
Na přepravu ojetých a havarovaných motorových vozidel, na
přepravu použitých nebo porouchaných strojů a zařízení
Na přepravu zásilek po vlastní ose
Na živá zvířata
Na zbraně, výbušniny a třaskaviny
Na radioaktivní a štěpivé látky vč. jejich odpadů
Na škody způsobené úmyslně
Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění
Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době
uzavření pojištění
Na škody vzniklé v důsledku válečných událostí, stávek nebo
jiných občanských nepokojů, teroristických útoků; jadernou
energií nebo radioaktivním či jiným zářením

Kompletní seznam výluk a jejich doslovné znění je uvedeno v článku 7,
UCZ/T/18

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Zásilky nebalené, zpětné, s předchozí přepravou nebo
skladováním, použité nebo poškozené, sypké a tekuté, rudy a
suroviny jsou pojištěny vždy pouze proti vyjmenovaným
nebezpečím (článek 4, odst. 4.1.2 UCZ/T/18)

!

Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje, může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec
nevyplatit

!

Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti uvedené v pojistných
podmínkách, případně v pojistné smlouvě, může pojišťovna
v přiměřené výši snížit pojistné plnění

!

Pojišťovna hradí škodu, která převyšuje částku sjednané
spoluúčasti

!

Náklady na odvrácení škodní události nebo její zmírnění a náklady
vynaložené z hygienických, ekologických či bezpečnostních
důvodů hradí pojišťovna max. do výše 5 % sjednané pojistné
částky/ limitu pojistného plnění

EU 6149/1/E

Kompletní seznam omezení je uveden v článku 4,5, 7, 8, 10 a 11 UCZ/T/18,
příp. v pojistné smlouvě

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?


Územní rozsah pojištění je vždy stanoven v pojistné smlouvě

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti pojistníka
–
–
–
–
–
–

Platit pojistné včas a ve sjednané výši
Zodpovědět úplně a pravdivě písemné dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy
Dojde-li během trvání pojištění ke změně údajů uvedených v pojistné smlouvě, informovat o těchto změnách pojišťovnu
Výpověď pojistné smlouvy doručit do pojišťovny písemně s vlastnoručním podpisem
V případě odstoupení od smlouvy k počátku vrátit pojistné plnění, bylo-li nějaké v souvislosti s nahlášenou pojistnou událostí vyplaceno
Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění

Povinnosti pojištěného
–
–
–
–
–

Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost (telefonicky, písemně, e-mailem)
Činit taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň nebudou škodu dále zvětšovat
Zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu, zejména právo na náhradu škody nebo újmy, právo na postih a vypořádání
Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody
Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost

Kompletní seznam povinností je uveden v článku 7 UCZ/15, článku 8 UCZ/T/18, příp. v pojistné smlouvě

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné se hradí ke dni počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak
Způsob placení pojistného: inkasem z účtu, příkazem k úhradě, poštovní poukázkou

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem sjednaným jako počátek pojištění a končí dnem sjednaným jako konec pojištění

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je 8 dní, po které smlouva zaniká
Písemnou výpovědí ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období
Písemnou výpovědí do 3 měsíců ode dne, kdy byla nahlášena pojistná událost; výpovědní doba je 1 měsíc, po které smlouva zaniká
Písemným odstoupením od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, bylo-li pojištění uzavřeno „na dálku“ (např. přes internet)

