
Pojištění odpovědnosti podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, 
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63998530, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433

Produkt: Odpovědnost silničního nákladního dopravce

Co je předmětem pojištění?
Základní pojištění odpovědnosti

Předmětem pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce 
je právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit 
jinému újmu způsobenou v souvislosti: s výkonem činnosti silničního 
nákladního dopravce, s držbou nemovité věci, pokud tato věc slouží 
k výkonu podnikatelské činnosti, s plněním závazku vyplývajícího ze 
smlouvy o přepravě (škoda na přepravované zásilce).

 Pojištění se vztahuje i na újmu vzniklou v důsledku manipulace, 
nakládky, vykládky nebo uložením přepravované zásilky.

Výše pojištění je stanovena limitem pojistného plnění, který je 
definován v pojistné smlouvě, maximálně však do výše 15 000 000 Kč.

Doplňková připojištění odpovědnosti:

 Újma na nehmotném majetku

 Újma na přirozených právech člověka

 Újma na věci převzaté včetně vozidel

 Újma na stěhovaných věcech

 Újma vzniklá v  souvislosti s  odcizením krádeží nebo loupeží 
přepravované zásilky

 Újma vzniklá na přepravovaných ojetých nebo havarovaných 
vozidlech nebo na přepravovaných použitých nebo 
porouchaných strojích a zařízeních či na jejich částech

 Újma na přepravované zásilce v důsledku atmosférických srážek

 Újma vzniklá v důsledku překročení dodací lhůty při mezinárodní 
a kabotážní silniční nákladní dopravy (do výše dovozného)

 Újma vzniklá v důsledku překročení dodací lhůty při vnitrostátní 
silniční nákladní dopravě (do výše dopravného)

 Náklady vynaložené na třídění, dočasné skladování nebo na 
likvidaci poškozené přepravované zásilky včetně nákladů na 
přeložení a přepravu poškozené přepravované zásilky na místo 
likvidace, pokud tyto náklady byly vynaloženy pojistníkem, 
pojištěných nebo jinou osobou (nejedná se o  zachraňovací 
náklady)

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje zejména na škody vzniklé:

 Úmyslným, podvodným a nepoctivým jednáním

 V souvislosti s válkou a terorismem

 Kybernetickým nebezpečím

 Působením jaderné energie

 Postupným znečištěním životního prostředí, ekologickou újmu

Speciální výluky z pojištění odpovědnosti

 Ztráta

 Finanční sankce

 Neoprávněný výkon podnikatelské činnosti

 Převzetí odpovědnosti nad rámec povinností stanovených 
zákonem

 Prodlení se smluvní povinností

 Uplatnění práva z vadného plnění

 Záruka za jakost nebo za jakost při převzetí

 Újma na přepravovaných živých zvířatech

Další výluky z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách, 
v pojistné smlouvě a jejích přílohách.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?
Pojistné krytí je omezeno zejména

 Limitem a sublimitem pojistného krytí

 Výkladovými ustanoveními pojistných podmínek a pojistné 
smlouvy

 Zabezpečením vozidla přepravujícího zásilku

 Zajištěním přepravované zásilky 

Další omezení v  pojistném krytí jsou uvedena v  příslušných 
pojistných podmínkách, v pojistné smlouvě a jejích přílohách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojistné krytí v pojištění odpovědnosti se vztahuje na území uvedené v pojistné smlouvě (Česká republika nebo území států Evropské unie, 

Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarské konfederace).

Jaké mám povinnosti?
Pojistník je povinen zejména:
- Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy pojistitele při sjednání pojištění a kdykoliv v průběhu pojištění.
- Neprodleně informovat pojistitele o všech změnách, týkajících se sjednaného pojištění.
- Dbát na to, aby pojistná událost nenastala.
- Bezodkladně nahlásit pojistiteli vznik škodné události; při podezření z trestného činu vznik škodné události oznámit orgánům činným v trestním řízení.
- Řádně a včas platit sjednané pojistné.

Další povinnosti jsou uvedené v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě a jejích podmínkách.

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách, v příslušných pojistných podmínkách, v přehledu poplatků, jehož 
aktuální podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo obchodních místech pojistitele.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o podnikatelské pojištění, které nabízí širokou pojistnou ochranu odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby provozující činnost silničního nákladního dopravce na 
základě platného oprávnění k provozování vnitrostátní, mezinárodní nebo kabotážní silniční nákladní dopravy.



Kdy a jak provádět platby?
Platba pojistného je prováděna k datu uvedeném v pojistné smlouvě jako datum splatnosti pojistného, a to bezhotovostním převodem nebo 
poštovní poukázkou na účet uvedený v pojistné smlouvě s variabilním symbolem (číslo pojistné smlouvy). 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojistné krytí začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění. 
Pojištění je možné sjednat s automatickou obnovou (sjednané pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistné období).

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Smlouvu lze vypovědět především:
- Písemnou výpovědí do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, s osmi denní výpovědní dobou.
- Písemnou výpovědí ke konci pojistného období (výpověď musí být druhé smluvní straně doručena alespoň 6 týdnů před koncem pojištění).
- Písemnou výpovědí do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, s měsíční výpovědní dobou.

Zánik pojištění je dále definován v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
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