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Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace 
o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné 
pojistné smlouvě.

Produkt:  Pojištění odpovědnosti 
silničního dopravce

Jedná se o pojištění odpovědnosti silničního dopravce za škodu způsobenou jinému na hmotné movité věci (zásilce), kterou 
převzal a účelem její přepravy jako nákladu silničním vozidlem.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete 
v platné pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?Co je pojištěno?

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte 
v platné pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?

!   Pojištěný se podílí na pojistném plnění 
dohodnutou spoluúčastí.

!   Pojistitel neposkytne plnění za škodu, jestliže 
pojištěný převzal povinnost k její náhradě 
v rozsahu širším, než který vyplývá z právního 
předpisu.

!   Pro specifický rozsah pojištění (zejména 
připojištění) lze v rámci limitu pojistného 
plnění sjednat zvláštní limit pojistného plnění 
(„sublimit“).

�✔  odpovědnost za škodu na zásilce přepravované 
silničním vozidlem,

✔  náhrada nákladů nutných k právní ochraně 
pojištěného proti uplatněnému nároku 
na náhradu škody

Lze připojistit odpovědnost za škodu
•  nastalou při dopravě zásilky cizím dopravcem, 

který je v přímém smluvním vztahu 
s pojištěným 

• na stěhovaných věcech
• podle čl. 24 Úmluvy CMR
• na výbušninách a třaskavinách
• na ojetých a havarovaných vozidlech.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného 
nahradit škodu způsobenou

�✘  �v souvislosti s činností pojištěného, kterou 
vykonává neoprávněně

�✘  �v důsledku manipulace, nakládky nebo vykládky 
zásilky odesílatelem příjemcem nebo osobami 
jednajícími za odesílatele nebo příjemce

�✘  �použitím nevhodného nebo technicky 
nezpůsobilého silničního vozidla 
nebo nevhodného skladování zásilky 
(např. s ohledem na působení 
atmosférickéhotepla nebo chladu)

�✘  �z důvodu překročení dodací lhůty (s výjimkou 
nároků na náhradu škody vzniklé na zásilce)

�✘  �v rámci kabotáže (dopravy v rámci jednoho 
cizího státu).



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Jaké mám povinnosti?

Kdy a jak provádět platby?

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět?

✔  Vnitrostátní přeprava - územní rozsah Česká republika (případně na území sousedního státu, pokud část 
přepravy probíhá přes jeho území)

✔  v ostatních případech - území Evropy, včetně České republiky, s vyloučením území států bývalého Sovětského 
svazu (vyloučení však neplatí pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko). 

–  Úplně a pravdivě zodpovědět otázky pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a informovat ho o změnách 
nastalých v době trvání pojištění. 

–  Oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že bylo proti mě poškozeným vzneseno právo na náhradu škody. 
–  V případě škodné události předat pojistiteli požadované doklady.
–  Postupovat v souladu s pokyny pojistitele.

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li 
v  pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – 
SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme 
uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách 
www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě 
jako konec pojištění. 

Písemnou výpovědí doručenou
-  do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
-  nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného 

období
-  do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční 

výpovědní doby.
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