
Pojištění odpovědnosti podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Slavia pojišťovna a.s. Produkt: Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

V tomto dokumentu naleznete pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace  
o svém sjednaném pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je, prosím, přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce se vztahuje na škodu způsobenou jinému na přepravované zásilce, kterou pojištěný dopravce 
převzal za účelem její přepravy jako nákladu silničním vozidlem a ke které byla uzavřena přepravní smlouva (objednávka přepravy).

Co je předmětem pojištění?
 odpovědnost za škodu na přepravované zásilce, 

za kterou dopravce odpovídá jinému, a to dle 
vnitrostátních nebo mezinárodních právních 
předpisů

 náklady na odvrácení nebo zmírnění následků 
škodné události a náklady vynaložené 
z bezpečnostních, hygienických nebo ekologických 
důvodů

 náklady řízení o náhradě

Volitelná připojištění

 škody na zásilce vniklé odcizením

 škody na přepravovaných ojetých a havarovaných 
motorových vozidlech a použitých strojích 
a strojních zařízení

 škody způsobené poddopravcem (smluvním 
partnerem pojištěného dopravce)

 škody při kabotážní přepravě

 škody na stěhovaných svršcích

 škody na nebezpečném nákladu (ADR)

 škody překročením dodací lhůty

 škody při přepravě speciálními vozidly (cisterny/
chladírenské vozy)

Přesný rozsah sjednaného pojištění je uveden 
v pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události,  
které vznikly v důsledku:

 Válečných událostí, teroristických aktů 

 Kybernetického nebezpečí

 Zásahu státní moci nebo veřejné správy

 Působení jaderné energie

 V souvislosti s činností pojištěného, kterou 
vykonává neoprávněně

 použití nevhodného nebo technicky 
nezpůsobilého dopravního prostředku zejména 
s ohledem na působení atmosférického tepla 
nebo chladu

Pojištění se dále nevztahuje na:

 škody, které vznikly před počátkem pojištění 
nebo po jeho konci

 škody vzniklé v důsledku manipulace, naložení, 
uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, 
příjemcem nebo osobami jednajícími za 
odesílatele nebo příjemce

Přesné znění výluk naleznete v platné pojistné 
smlouvě a pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

 Pojištění je vymezené limitem či limity pojistného 
plnění, které jsou současně horní hranicí plnění 
pojistitele. Specifický rozsah pojištění (převážně 
volitelná připojištění) může být omezen 
sublimitem pojistného plnění.

 Pojištěný se podílí na pojistném plnění 
dohodnutou spoluúčastí.

 Porušení povinností pojistníka či pojištěného 
(povinnosti jsou uvedeny v pojistné smlouvě či 
pojistných podmínkách) může vést ke snížení 
pojistného plnění od pojišťovny.

Přesné znění limitů a omezení naleznete v platné 
pojistné smlouvě a v dalších v ní uvedených 
dokumentech.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Územní rozsah pojištění je uveden v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na 

všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv 

na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných 

hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události.

Kdy a jak provádět platby?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí některou z možností zániku pojištění 
uvedenou v pojistných podmínkách nebo občanském zákoníku.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Písemně k poslednímu dni ročního pojistného období, výpověď musí být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného 

období, jinak bude pojištění ukončeno až ke konci následujícího pojistného období.

• Písemně do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.

• Písemně do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi.

Další možnosti naleznete v pojistných podmínkách.


