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Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.     Produkt: Pojištění odpovědnosti dopravce

O jaký druh pojištění se jedná? 
Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu, kterou mají za převzaté zboží  OSVČ nebo firmy poskytující v rámci své podnikatelské činnosti 
služby nákladní silniční dopravy. Škoda na jmění musí vzniknout  jinému v souvislosti s činností pojištěného jako dopravce.  Toto pojištění je tedy pro  
Vás vhodné, pokud jste:  
Poskytovatelé nákladní vnitrostátní  dopravy  
Poskytovatelé nákladní mezinárodní dopravy

V tomto dokumentu si můžete přečíst shrnutí nejdůležitějších informací o pojištění  odpovědnosti silničního dopravce za svěřený náklad. Uvádíme 
zde pouze hlavní rizika, výluky a další údaje o pojištění. Podrobné informace o tomto pojištění se dozvíte v pojistných podmínkách. Konkrétní 
nastavení Vašeho pojištění naleznete v pojistné smlouvě nebo na pojistce. 

Co je předmětem pojištění?
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce 

 nahradíme škodu vzniklou na zásilce převážené při  
 mezinárodní nebo vnitrostátní dopravě pojištěným  
 vozidlem , za kterou jste jako dopravce odpovědný,  
 a to v rozsahu stanoveném udaným limitem pojištění  
 a zákonnými předpisy

Možnosti rozšíření pojištění 
 připojištění kabotážních přeprav (Vnitrostátních  

 přeprav na území jiného státu EU) 
 odpovědnost následného dopravce 
 připojištění asistenčních nákladů 
 připojištění speciálních přeprav 

Přesné znění předmětu pojištění  a jeho  omezení  
si, prosím, pozorně přečtěte v pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
Škodu neproplatíme, zejména pokud:  

 nedodržíte smluvně dohodnuté podmínky  
 nebo termíny 

 byla způsobená  v souvislosti s činností, vykonávanou  
 bez příslušného oprávnění 

 odpovědnost byla převzatá nebo uznaná nad rámec  
 stanovený právními předpisy, není – li v pojistné  
 smlouvě dohodnuto jinak

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?  
 Na škodě se podílíte částkou, které se říká spoluúčast 
 Pojištění nezahrnuje náhradu čisté finanční škody  

 (například ušlého zisku) 
 Pojištění  se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku  

 úmyslného jednání pojištěného, pojistníka, oprávněné  
 osoby nebo na základě jejich podnětu

Kde je moje pojištění platné?
 Platnost pojištění je obvykle stanovena na území států Evropské Unie (včetně České republiky) a Evropského hospodářského prostoru 
 Platnost pojištění je možné rozšířit území států, které jsou signatáři Mezinárodní dohody CMR 
 Konkrétní  územní platnost Vašeho pojištění si zkontrolujte ve smlouvě nebo pojistce

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění musíte především: 
• uvádět vždy pravdivé a úplné informace, na které se Vás ptáme 

Během trvání pojištění musíte zejména:  
• dbát, aby žádná škoda nevznikla a nedopouštět se jednání, které by zvyšovalo pojistné riziko 
• platit včas a v plné výši částku pojistného, kterou jsme si ujednali 
• bez prodlení nás informovat o jakékoliv změně údajů uvedených ve smlouvě

Při škodě musíte především:  
• učinit nutná opatření, aby se škoda dále nezvětšovala 
• bez zbytečného odkladu nám oznámit vznik škody a pravdivě popsat okolnosti jejího vzniku 
• umožnit nám kdykoliv nahlédnout do účetních a jiných dokladů potřebných pro šetření škody 
• poskytnout nám součinnost potřebnou ke zjištění příčin a výše škody nebo újmy 
• neuznávat, a to ani částečně, uplatňované nároky na náhradu škody nebo újmy a neuzavírat dohodu o narovnání  
 ani soudní smír bez našeho písemného souhlasu



Kdy a jak platit?
Platby za pojištění, takzvané pojistné, platíte pravidelně po celou dobu trvání pojištění. Můžete si zvolit roční, pololetní nebo čtvrtletní 
frekvenci placení. 

Pojistné můžete hradit převodem z účtu, inkasem z účtu, případně v hotovosti nebo platební kartou na našich vybraných pobočkách. 

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění se sjednává obvykle na dobu určitou v délce 1 roku s automatickým prodlužováním vždy o další rok.

Pojištění začíná:  
• dnem uvedeným ve smlouvě jako počátek pojištění

Pojištění může skončit zejména:  
• zánikem pojistného zájmu (například ukončením profesní činnosti)   
• prodejem pojištěných vozidel 
• uplynutím pojistné doby 
• pokud byste neplatil pojistné; v takovém případě Vám pošleme upomínku, kde bude lhůta pro zaplacení a jestliže nezaplatíte  
 ani v této lhůtě, pojištění zanikne

Jak mohu pojištění ukončit?  
Pojištění můžete ukončit zejména: 
• jeho výpovědí:  
 - k poslednímu dni každého pojistného období, které je uvedené ve smlouvě; výpověď nám musí být doručena nejpozději  
  6 týdnů před koncem pojistného období, jinak smlouvu ukončíme až ke konci dalšího pojistného období 
 - do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění pak zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi 
 - do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění; pojištění pak zanikne po měsíci od data doručení výpovědi  
 - dohodou s námi 
 - odstoupením od pojistné smlouvy 

Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány v pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.


