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Plné krytí  
 
 
1 Zájmy / předmět pojištění  
 
1.1 Pojistitelné zájmy  
 
1.1.1 Předmětem pojištění zboží může být každý 

v penězích oceněný zájem, který má někdo na 
tom, že je zboží vystaveno nebezpečí při pře-
pravě a skladování s tím spojeným.  

 
1.1.2 Pojištěné je ve smlouvě uvedené zboží a / nebo 

další vynaložené výdaje a náklady.  
 
1.1.3 Kromě a mimo zboží lze zvláště také pojistit  

zájem vztahující se na  
 

− imaginární zisk,  

− přidanou hodnotu,  

− clo,  

− dopravu,  

− daně a srážky,  

− jiné náklady.  
 
1.1.4 Pojistník může pojistit vlastní zájmy (pojištění na 

vlastní účet) nebo zájmy třetí strany (pojištění na 
cizí účet). Blíže stanovuje bod 13.  

 
2 Rozsah pojištění  
 
2.1 Pojištěná nebezpečí a škody  
 
 Pojistitel nese veškerá rizika, kterým je zboží 

během trvání pojištění vystaveno, není-li smlu-
veno jinak.  

 
 Pojistitel poskytuje kromě franšízy náhradu za 

ztráty nebo poškození pojištěného zboží násled-
kem pojištěného nebezpečí.   

 
2.2 Zvláštní případy  
 
2.2.1 Zboží vyslané předem nebo vratné zboží  
 
 Zboží vyslané předem nebo vratné zboží je 

pojištěné za stejných podmínek jako jiné zboží. 
Povinnost pojistníka prokázat, že škody vznikly 
během pojištěné přepravy, zůstává nedotčená.  

 
2.2.2 Poškozené zboží  
  
 Je-li zboží poškozené při počátku pojištění,  plní 

pojistitel náhradu za ztrátu nebo poškození pou-
ze, pokud vyskytující se poškození nemělo žád-
ný vliv na škody vzniklé během pojištěné doby.  

 
2.3 Pojištěné  vynaložené výdaje a náklady  
 
2.3.1 Pojistitel hradí také  
 

2.3.1.1 pojistné velkých havárií, které má pojistníkovi na 
základě zákona,  York Antverpských pravidel, 
Rhein pravidel IVR nebo jiných mezinárodně 
uznávaných pravidel havárií otevřených dispe-
činků plnit, pokud měla havarijní opatření pojiš-
těné škody odvrátit. Překročí-li hodnota pojist-
ného hodnotu pojištění a odpovídá-li pojištěné 
částce, nahradí pojistitel plnou náhradu až do 
výše pojistné částky. Podmínky o podpojištění 
stejně jako i bod 2.3.3 zůstávají nedotčené.  

 V rámci těchto podmínek si pojistitel od pojistní-
ka vyhrazuje nároky na náhradu škody a vyna-
ložených výdajů, které vyplývají ze smluvních 
dohod Both-to-Blame-Collision-Clause;  

 
2.3.1.2 Náklady na odvrácení škod, na minimalizaci 

škod, na zjištění škody, a sice  
 
2.3.1.2.1 vynaložené výdaje na odvrácení nebo minimali-

zaci pojištěných škod, pokud škoda bezpro-
středně hrozí nebo vznikla, mohl-li je pojistník 
podle okolností považovat za vhodné;  

 
2.3.1.2.2 vynaložené výdaje, které pojistníkovi při vzniku 

pojistné události vznikly v souladu s pokyny po-
jistitele;  

 
2.3.1.2.3 náklady na vyšetřování a zjištění pojištěné ško-

dy stejně jako náklady vzniklé za těmito účely 
pověřené třetí straně, mohl-li je pojistník podle 
okolností považovat za vhodné nebo pokud 
vznikly v souladu s pokyny pojistitele;  

 
2.3.1.3 náklady na překládku, provizorního skladování 

stejně jako vícenáklady spojené s další přepra-
vou v důsledku pojistné události nebo  pojištěné 
nehody dopravního prostředku, mohl-li je pojist-
ník podle okolností považovat za vhodné nebo 
pokud vznikly v souladu s pokyny pojistitele a 
pokud tyto náklady nespadají pod bod 2.3.1.2.  

 
2.3.2 Vynaložené výdaje a náklady podle bodů 

2.3.1.2.1 a 2.3.1.2.2 nese pojistitel i v případě  
neúspěšnosti.  

 
2.3.3 Vynaložené výdaje a náklady podle bodů 

2.3.1.2.1 a 2.3.1.2.2 je nutné nahradit bez ohle-
du na to, zda společně s jiným plněním překročí 
pojistnou částku.  

 
2.3.4 Pojistník může požadovat, aby pojistitel převzal 

záruku nebo garanci za  zaplacení pojistného u 
velkých havárií, vklad při velkých haváriích plnil 
předem, a aby zálohoval potřebnou částku na 
vynaložené výdaje potřebné k  odvrácení a mi-
nimalizaci škod stejně jako ke zjištění škod.   

 
2.4 Nepojištěná rizika  
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2.4.1 Vyjmutá jsou rizika   
 
2.4.1.1 války, občanské války nebo válce podobné 

události a další, která vzniknou nezávisle na vá-
lečném stavu důsledkem nepřátelského použití  
válečných bojových prostředků stejně jako i dů-
sledkem existence válečných bojových pro-
středků;  

 
2.4.1.2 stávky, bojkotu, pracovních nepokojů, teroristic-

kých nebo politických násilných akcí, nezávislé 
na počtu osob, na povstáních a jiných občan-
ských nepokojích;  

 
2.4.1.3 konfiskace, odebrání nebo jiných zásahů vyšší 

moci;  
 
2.4.1.4 vzniklá použitím chemických, biologických, bio-

chemických substancí nebo elektromagnetic-
kých vln jako zbraní s obecně  nebezpečným 
účinkem a to bez ohledu na další spolupůsobící 
příčiny;  

 
2.4.1.5 jaderné energie nebo jiného ionizačního záření;  
 
2.4.1.6 platební neschopnosti a  prodlení placení rejda-

ře, objednaného dopravce nebo provozovatele 
lodi nebo jinými finančními rozpory se jmenova-
nými stranami ledaže  
 

− pojistník prokáže, že jmenované strany 
nebo pověřeného speditéra vybral  
s pečlivostí řádného obchodníka;  

 

− pojistník resp. pojistitel je kupcem a ne-
mohl mít podle podmínek kupní smlouvy 
žádný vliv na výběr osob podílejících se 
na přepravě.  

 
2.4.2 Rizika podle bodů 2.4.1.1 až 2.4.1.3 a bodu 

2.4.1.5 lze připojistit v rámci příslušné DTV klau-
zule.  

 
2.5 Škody nepodléhající povinnosti plnění  
 
2.5.1 Pojistitel neposkytne žádnou náhradu za škody 

způsobené   
 
2.5.1.1 zpožděním cesty;  
 
2.5.1.2 vnitřní zkázou nebo přirozenou povahou zboží;  
 
2.5.1.3 běžnými rozdíly nebo úbytky množství, rozměrů 

a hmotnosti, které je však nutné zohlednit, po-
kud je zde pro to smluvená srážková franšiza;  

 
2.5.1.4 normální vzdušnou vlhkostí nebo obvyklým 

kolísáním teplot;  
 
2.5.1.5 obalem neodpovídajícím namáhání nebo ne-

vhodným způsobem vykládky, pokud toto pojist-
ník nezavinil ani úmyslně ani hrubou nedbalostí.  

 
2.5.2 Pojistitel neposkytne žádnou náhradu za nepří-

mé škody všech druhů, pokud není sjednáno ji-
nak.  

 
2.6 Příčinná souvislost  
 
 Vznikla-li škoda, která mohla podle  okolností 

případu vzniknout důsledkem nepojištěného rizi-
ka (body 2.4.1.1 až 2.4.1.3 a 2.4.1.6) nebo příči-

ny (body 2.5.1.1 až 2.5.1.4), uhradí pojistitel 
škodu, pokud byla s převažující pravděpodob-
ností způsobená důsledkem pojištěného rizika.  

 
3 Zavinění pojistníka  
 
 Pojistitel je osvobozen od plnění, pokud pojistník 

pojistnou událost zaviní úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti.  

 
4 Předsmluvní oznamovací povinnost pojistní-

ka  
 
4.1 Pojistník je povinen při uzavření smlouvy ozná-

mit všechny podstatné skutečnosti rizik pro pře-
vzetí pojistného krytí a zodpovědět kladené 
otázky pravdivě a úplně. Pro riziko jsou podstat-
né takové skutečnosti, které mají vliv na rozhod-
nutí pojistitele smlouvu uzavřít úplně nebo se 
smluveným obsahem. Okolnost, na kterou se 
pojistitel výslovně nebo písemně dotázal, platí 
v případě pochybností jako podstatná pro riziko.  

 Uzavře-li smlouvu zástupce pojišťovací společ-
nosti a zná-li tuto okolnost rozhodující pro riziko, 
je pojistník povinen jednat tak, jakoby o tom sám 
vědět.   

 
4.2 V případě neúplných nebo nesprávných údajů je 

pojistitel zproštěn plnění.   
 

To platí i v případě, že upozornění nebylo pro-
vedeno, protože pojistník neznal stav důsledkem 
hrubé nedbalosti.  

 
 Došlo-li k pojistné události, nesmí pojistitel po-

jistné krytí odepřít, dokáže-li pojistník, že neúpl-
né nebo nesprávné údaje neměly vliv ani na 
vznik pojistné události ani na rozsah pojistného 
plnění.  

 
 Odepře-li pojistitel plnění, může pojistník pojist-

nou smlouvu vypovědět. Právo vypovědět 
smlouvu zaniká, pokud nebude uplatněno bě-
hem jednoho měsíce od okamžiku, kdy pojistník 
obdržel rozhodnutí pojistitele o odepření plnění.  

 
4.3 Pojistitel je povinen plnění poskytnout, pokud o 

okolnostech podstatných pro riziko věděl nebo 
znal jejich nesprávné údaje.  

 To samé platí v případě, že pojistník prokáže, že  
neúplné nebo nesprávné údaje nezavinili ani on 
ani jeho zástupce.  

  
Může-li pojistník okolnosti podstatné pro riziko 
předložit na základě písemně kladených otázek 
pojistitelem, může se pojistitel odvolávat na 
osvobození od plnění v důsledku nepodaného 
oznámení okolnosti, na kterou se výslovně ne-
zeptal pouze pokud byla tato okolnost  pojistní-
kem nebo jeho zástupcem úmyslně zamlčená.   

 
4.4 Zůstane-li pojistitel z důvodu zavinění pojistníka 

nebo jeho zástupce povinen plnit,  zaručuje po-
jistiteli přirážku k pojistnému odpovídající 
vyššímu riziku. To samé platí i v případě, že při 
uzavření smlouvy nebyla známá okolnost pod-
statná pro riziko.  

 
4.5 Právo pojistitele smlouvu napadnout z důvodu 

úmyslného klamání o okolnostech rizika, zůstá-
vá nedotčené.  
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5 Změna rizik  
 
5.1 Pojistník může rizika změnit, zvlášť zvýšit a 

změnu dovolit prostřednictvím třetí strany.  
 
5.2 Změní-li pojistník riziko nebo se o změně rizika 

dozví, je povinen to neprodleně oznámit pojisti-
teli.  

 
5.3 Jako změna rizika se považuje obzvláště, když  
 

− se počátek nebo dokončení pojištěné 
přepravy výrazně odloží;  

− dojde k výrazným odchylkám od udané 
nebo obvyklé trasy;  

− dojde ke změně přístavu určení resp. 
cílového letiště;  

− se zboží vyloží na palubu.  
 
5.4 Neoznámil-li pojistník zvýšení rizika, je pojistitel 

osvobozen od plnění, ledaže k porušení ozna-
movací povinnosti nedošlo ani úmyslně ani 
z hrubé nedbalosti nebo nemělo zvýšení rizika  
vliv na vznik pojistné události ani na rozsah po-
jistného plnění  pojistitele.   

 
5.5 Pojistiteli náleží za zvýšení rizika smluvená 

přirážka k pojistnému, ledaže bylo zvýšení rizika 
způsobeno zájmy pojistitele nebo  v zájmu lid-
skosti nebo bylo vyžádáno díky pojištěné udá-
losti hrozící zboží.  

 
5.6 Pojistitel nemá právo na výpověď v důsledku 

změny rizika.  
 
6 Změna nebo zrušení dopravy  
 
6.1 Bude-li zboží dopravované jiným druhem do-

pravního prostředku, než  jaký byl sjednaný 
v pojistné smlouvě nebo bude-li zboží přelože-
né, přestože byla v pojistné smlouvě sjednaná 
přímá doprava, je pojistitel osvobozený od plně-
ní. To samé platí pokud byl výslovně sjednaný 
určitý dopravní prostředek nebo určitá trasa 
přepravy.   

 
6.2 Povinnost plnění zůstává, pokud po započetí 

pojištění v důsledku vzniku pojistné události ne-
bo bez souhlasu pojistníka dojde ke změně do-
pravy nebo byla-li doprava zrušena. Ustanovení 
o změnách rizik je nutné uplatnit v souladu s tím.  

 
7 Povinnosti před vznikem škody  
 
7.1 Přepravní prostředek  
 
 Není-li pro přepravu zboží sjednaný určitý do-

pravní prostředek, je povinností pojistníka, do té 
míry pokud má vliv na jeho volbu,  zajistit do-
pravní prostředek, který je vhodný pro naložení 
a přepravu zboží.  

 
 Námořní lodě platí za vhodné pokud k tomu 

ještě splňují  předpoklady DTV Klauzule o klasi-
fikaci a stáří jakož i – je-li to nutné – čerticikaci 
v souladu s International Safety Management 
Code (ISM-Code) nebo předloží-li majitel nebo 
provozovatel lodi platný Document of Complian-
ce (DoC), jak to  stanovuje  Konvence SOLAS 
1974 i s dodatky.  

 

7.2 Poruší-li pojistník tyto nebo jiné smluvně sjed-
nané povinnosti úmyslně nebo z hrubé nedba-
losti, je pojistitel zproštěn plnění,  ledaže poru-
šení nebylo příčinou vzniku pojistné události 
nebo rozsahu pojistného plnění.  

 
 Použitím nevhodných dopravních prostředků  

jsou přepravy pojištěné, neměl-li pojistník vliv na 
výběr dopravního prostředku, resp. pokud vybral 
speditéra nebo dopravce /zasilatele s  péčí řád-
ného obchodníka. Dozví-li se pojistník o nedo-
statečné způsobilosti dopravního prostředku, je 
povinen to neprodleně oznámit a uhradit smlu-
venou přirážku k pojistnému.  

 
8 Trvání pojištění  
 
 Pojistné krytí platí od domu k domu a  
 
8.1 začíná, jakmile se zboží na místě odeslání 

vzdálí k neprodlené přepravě z místa, na kterém 
se doposud  skladovalo.  

 
8.2 Pojištění končí podle toho, který případ nastane 

jako první,  
 
8.2.1 jakmile je zboží na místě odeslání umístěné na 

místo, které určil příjemce (místo dodání);  
 
8.2.2 jakmile je zboží vyložené v přístavu určení resp. 

na cílovém letišti přepravované dále na místo 
určení, které není v pojistné smlouvě smluvené, 
pokud se změnou místa dodání zvýší riziko;  

 
8.2.3 po uplynutí 60 dní po vyložení z námořní lodi 

v přístavu určení  resp. z letadla na cílovém le-
tišti. Je-li dotčen vlastní zájem pojistníka, ne-
končí pojištění po uplynutí smluvené doby, po-
kud pojištěná přeprava po vyložení z námořní 
lodi v přístavu určení resp. z letadla na cílovém 
letišti byla odložená na základě pojištěné udá-
losti a pojistník odložení neprodleně oznámí.  
Pojistiteli náleží smluvená přirážka k pojistné-
mu.  

 
8.2.4 u zásilek za podmínek Incoterms FOB nebo 

CFR, pokud je zboží uložené na palubě námoř-
ní lodi;  

 
8.2.5 s přechodem rizik, prodá-li se zboží v důsledku 

pojištěné události;  
 
8.2.6 jakmile pojistníkem zařízené skladování překročí 

dobu sjednanou podle bodu 9.1.  
 
9 Skladování  
 
9.1 U skladování zboží během trvání pojištění je 

pojištění každého skladování omezené na 60 
dní.   

 
9.2 Nebylo-li ale skladování nařízeno pojistitelem, 

zůstává pojištění po dobu uvedenou v bodě 9.1 
platné pouze pokud pojistník prokáže, že nevě-
děl o překročení doby skladování nebo, že ne-
měl podle obchodních podmínek žádný vliv  na 
tuto dobu.  

 Dozví-li se pojistník o překročení doby, je povi-
nen to neprodleně oznámit pojistiteli. Pojistiteli 
za to náleží smluvená přirážka k pojistnému.  
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U námořních a leteckých přeprav se adekvátně 
použije bod 8.2.3.  

 
9.3 U bodů 9.1 a 9.2 se do doby skladování započí-

távají i den příjezdu a odjezdu zboží.   
 
10 Pojistná částka; pojistná hodnota  
 
10.1 Pojistná částka by měla odpovídat pojistné 

hodnotě.  
 
10.2 Pojistná hodnota je obecná obchodní hodnota 

nebo neexistuje-li, obecná hodnota zboží na 
místě odeslání při počátku pojištění, včetně ná-
kladů na pojištění, nákladů, které vzniknou až 
do převzetí zboží dopravcem a konečné zapla-
cené ceny za dopravu.  

 
10.3 Zájmy podle bodu 1.1.3 jsou spolupojištěné 

pouze na základě zvláštní dohody a jsou-li ob-
sažené v pojistné částce resp. pojistné hodnotě. 
Imaginární zisk je ve prospěch kupce pojištěn 
10% pojistné hodnoty.  

 
10.4 Pro samostatné pojištění ostatních zájmů se 

vhodně použije bod 10.1 a pro pojištění přidané 
hodnoty navíc bod 10.2.  

 
10.5 Je-li dohodou pojistná hodnota stanovená na 

určitou částku (taxu), je taxa rozhodná pro po-
jistnou hodnotu. Pojistitel může ale vyžadovat  
snížení taxy, pokud taxa skutečnou pojistnou 
hodnotu výrazně převyšuje. Je-li pojistná částka 
nižší než taxa, ručí  pojistitel, i  když je taxa sní-
žená, za škody pouze podle poměru pojistné 
částky ke smluvené pevně stanovené taxe.  

 
 Při pojištění ostatních zájmů platí toto ustanove-

ní obdobně.  
 
11 Doklad o uzavření pojištění  
 
11.1 Pojistitel je povinen předat pojistníkovi na požá-

dání jedno jím podepsané potvrzení o pojistné 
smlouvě (pojistnou smlouvu).  

 
11.2 Je-li vystavená pojistná smlouva, je pojistitel 

povinen platit pouze po předložení pojistné 
smlouvy. Zaplacením majiteli pojistné smlouvy  
je osvobozený.  

 
11.3 Ztratí-li se nebo zničí pojistná smlouva, je pojis-

titel povinen zaplatit, pokud byla pojistná smlou-
va prohlášená za neplatnou nebo byla-li složena 
záruka; pojistné plnění formou záruky je vylou-
čené. To samé platí pro povinnost pojistitele vy-
stavit náhradní listinu; náklady spojené 
s vystavením náhradní listiny nese pojistník.   

 
11.4 Obsah pojistné smlouvy se považuje za schvá-

lený pojistníkem bez nutnosti upozornit na práv-
ní důsledky, pokud pojistník bezprostředně po 
vydání neodporuje. Právo pojistníka, svolení dů-
sledkem omylu zamítnout, zůstává nedotčené.  

12 Pojistné  
 
12.1 Pojistné včetně vedlejších nákladů a daně 

z pojištění je splatné ihned po uzavření 
smlouvy.  

 

12.2 Platba se považuje za včasnou, proběhne-li 
bezprostředně po obdržení dokladu o pojištění 
a/nebo výzvy k zaplacení (faktura na pojistné).  

 
12.3 Nebude-li pojistné vlastním zaviněním včas 

zaplacené, dostane se pojistník do prodlení, 
jakmile mu bude doručená písemná upomínka. 
Pojistitel ho písemně vyzve k zaplacení a sta-
noví lhůtu splatnosti minimálně v délce dvou 
týdnů.  

  
12.4 Je-li pojistník po uplynutí této doby splatnosti 

stále ještě s platbou v prodlení, je pojistitel 
osvobozen od plnění, vznikne-li pojistná událost 
před  zaplacením.  

 
 Pojistitel může smlouvu okamžitě vypovědět, 

pokud bude pojistník po uplynutí dalších dvou 
týdnů stále ještě v prodlení. Pojistitel však může 
smluvené pojistné vymáhat.  

 Na právní důsledky zmíněné v tomto bodě se 
může pojistitel odvolávat pouze pokud na to byl 
pojistník upozorněn písemně.  

 

13 Pojištění na cizí účet  

(na účet, wen es angeht)  
 
13.1 Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu svým 

jménem pro někoho jiného, s nebo bez jmeno-
vání osoby pojištěnce (pojištění na cizí účet).  

 
 Bude-li pojištění bráno pro někoho jiného, je 

nutné vzít na vědomí, že i když třetí strana bude 
jmenovaná, smluvní strana nevystupuje jako 
zástupce, ale jedná vlastním jménem na cizí 
účet.  

 
 Bude-li pojištění na účet "wen es angeht" přijato 

nebo lze-li jinak ze smlouvy vyrozumět, že má 
být ponechané neurčené, zda jsou pojištěné 
vlastní nebo cizí zájmy, použijí se ustanovení o 
pojištění na cizí účet, pokud se prokáže, že jsou 
cizí zájmy pojištěné.  

 
13.2 Práva ze smlouvy přísluší pojištěnci. Vydání 

pojistné smlouvy smí však žádat pouze pojist-
ník. Pojištěnec smí disponovat svými právy bez 
souhlasu pojistníka a tato práva soudně uplat-
ňovat, pouze pokud vlastní pojistnou smlouvu.   

 
13.3 Pojistník může o právech náležejících ze 

smlouvy pojištěnci disponovat vlastním jménem.  
 
 Byla-li vystavená pojistná smlouva, je pojistník 

bez souhlasu pojištěnce oprávněný k přijetí 
platby a převodu práv pojištěnce pouze vlastní-li 
pojistnou smlouvu.  

 Pojištěnec je povinen zaplatit pojistníkovi pouze 
pokud ten naopak prokáže, že mu dal pojiště-
nec své svolení k pojištění.  

 
13.4 Pojistník není povinen pojištěnci nebo  

v případě, že je na majetek pojištěnce vyhláše-
no konkurzní řízení, správci konkurzní podstaty, 
vydat pojistnou smlouvu dokud nebyly uspoko-
jeny jemu náležející nároky vůči pojištěnci ve 
vztahu k pojištěným věcem. Tyto nároky si mů-
že uspokojit z pohledávky z odškodného vůči 
pojištěnci a po inkasování pohledávky z od-
škodnění může vyhovět pojištěnci a jeho věřite-
lům.  
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13.5 Pojištěnec může oproti odškodnění započítat 
pohledávku, která mu od pojistníka  náleží, do-
týká-li se pojištění uzavřeného pro pojištěnce.  

 
13.6 Znalost, povinnost vědět, chování a/nebo zadlu-

žení pojištěnce a pojistníka jsou navzájem stej-
né.  

 
13.6.1 Na znalost nebo povinnost pojištěnce vědět se 

nepřihlíží, pokud byla smlouva uzavřená bez je-
ho vědomí. To samé platí pokud nebylo možné 
nebo únosné včasné informování pojistníka.  

 
13.6.2 Uzavřel-li pojistník smlouvu bez  pověření pojiš-

těnce a při uzavření nedostatky smlouvy pojiš-
těnci neoznámil, nemusí nechat tuto námitku, že 
byla smlouva uzavřená bez vědomí pojištěnce, 
proti sobě uplatňovat.  

 
13.7 Pojištění neplatí ve prospěch dopravce, pře-

pravce, provozovatele skladu nebo speditéra.   
 
14 Převedení pojištěné věci  
 
14.1 Převede-li pojistitel pojištěnou věc, nastoupí 

převodce po dobu trvání jeho vlastnictví na mís-
to pojistníka co se práv a povinností 
z pojistného vztahu vyplývajících týká.  

 
 Převodce a nabyvatel ručí společně za pojistné, 

které připadá na běžné pojistné období v době 
vstupu převodce.  

 
 Pojištěnec musí vstup nabyvatele nejprve sám 

uznat, jakmile o tom obdržel informaci.  
 
14.2 Byl-li vystaven doklad o pojištění, odpadá spo-

luúčast nabyvatele na platbě pojistného a dal-
ších vedlejších výdajů. Při vystavení dokladu o 
pojištění se pojistitel také nemůže odvolávat na 
zproštění povinnosti plnit podle bodu 12.4 z dů-
vodu nezaplacení pojistného, ledaže nabyvatel 
znal důvod pro zproštění povinnosti plnit nebo 
ho znát musel.  

 
14.3 Bude-li pohledávka z odškodného zastavena, 

nalezne vhodné uplatnění ustanovení bod 14.2 
věta 2 ve prospěch zástavního věřitele.  

 
14.4 Pojistitel není oprávněný vypovědět pojistný 

vztah z důvodu převedení pojištěného zboží.  
 
14.5 Pojistník není povinen převedení oznámit.  
 
14.6 Nabyvatel má právo pojistný vztah okamžitě 

vypovědět. Právo vypovědět zaniká pokud ho 
neuplatní během jednoho měsíce po nabytí, 
v případě nevědomosti nabyvatele o  existenci 
pojištění, během  jednoho měsíce po zjištění o  
existenci pojištění.  

 
14.7 V případě výpovědi pojistného vztahu podle 

bodu 14.6 je převodce povinen zaplatit pojistné; 
nabyvatel za pojistné  neručí.  

 
15 Ustanovení pro případ škodní události  
 
15.1 Oznámení škody  
 
 Pojistník je povinen každou škodní událost ne-

prodleně oznámit pojistiteli.  
 

15.2 Odvrácení a minimalizace škody   
 
 Při vzniku pojistné události je povinen pojistník 

podle možností škodu odvrátit nebo minimalizo-
vat. Je povinen dbát pokynů pojistitele a tyto 
pokyny vyřídit pokud to okolnosti dovolují.  

 
15.3 Pokyny pojistitele; havarijního komisaře  
 
15.3.1 Pojistník je povinen dbát v případě škodní udá-

losti pokynů pojistitele, povolat v dokladu o po-
jištění nebo v certifikátu o pojištění uvedeného 
havarijního komisaře neprodleně ke zjištění 
škody a dodat jeho havarijní certifikát pojistiteli.   

15.3.2 V případě závažných důvodů lze místo uvede-
ného havarijního komisaře přivolat jiného 
Lloyd's agenta.  

 
15.4 Podání informací  
 
 Pojistník je povinen předat každou informaci,  

která je potřebná ke zjištění škodní události ne-
bo rozsahu pojistného plnění. Je povinen 
všechny důkazní prostředky, které by mohly mít 
význam pro pozdější objasnění průběhu škody 
nebo by mohly být potřebné pro uplatnění náro-
ku na postih, pro obstarání a zajištění.  

 
15.5 Právní důsledky porušení povinností  
 
 Poruší-li pojistník některý z bodů 15.2 až 15.4 

jmenovaných povinností úmyslně nebo hrubou 
nedbalostí, je pojistitel zproštěn plnění bez 
zvláštního oznámení těchto právních důsledků  
pojistníkovi. Pojistitel je povinen plnit pokud po-
rušení povinností nebylo příčinou ani pro  zjiště-
ní pojistné události ani pro zjištění nebo rozsah 
pojistného plnění pojistitele.  

 
15.6 Obhajování postihu  
 
 Pojistník má v případě škodní události regresní 

právo vůči třetí straně, která je nebo by mohla 
být povinná k náhradě škody, obhajování a za-
jišťování, jakož i pojistitele při uplatnění postihu 
podpořit.  

 
 Poruší-li pojistník tyto povinnosti úmyslně nebo 

hrubou nedbalostí, je pojistitel zproštěn plnění 
pokud proto nemohl získat žádnou náhradu od 
třetí strany.  

 
16 Právo na škodu,  pozbytí  
 
16.1 Pojistník je povinen písemně nabídnout pojiště-

nou škodu pojistiteli během 15 měsíců od ukon-
čení pojištění a pokud byl dopravní prostředek 
ztracený, od uplynutí lhůty pro pohřešování. 
Odesláním nabídkového dopisu se lhůta zacho-
vává.  

 
16.2 Nárok na odškodnění pojistníka zaniká, pokud 

nebyla škoda včas nabídnutá.  
 
17 Náhradní plnění  
  
17.1 Ztráta zboží  
 
 Ztratí-li se zboží zcela nebo částečně, odebere 

se pojistníkovi bez naděje na znovuzískání ne-
bo zničí-li se po zjištění znalce ve své původní 
podstatě, může pojistník žádat na ní připadající 
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část pojistné částky po odečtení hodnoty za-
chráněných věcí.  

 
17.2 Pohřešování  
 
 Je-li zboží s dopravním prostředkem pohřešo-

vané, plní pojistitel náhradu jako v případě úpl-
né ztráty, ledaže byla ztráta s převažující prav-
děpodobností důsledkem nepojištěného rizika. 
Dopravní prostředek se považuje za pohřešo-
vaný, pokud od doby svého plánovaného pří-
jezdu uplynulo 60 dní, u přeprav v evropském 
vnitřním prostoru  30 dní a do reklamace od ně-
ho nepřišla žádná zpráva. Může-li být spojení 
přerušené v důsledku války, válce podobným 
událostem, občanské války nebo vnitřních ne-
pokojů, prodlužuje se lhůta adekvátně okolnos-
tem případu, maximálně však na šest měsíců.   

 
17.3 Poškození zboží  
 
17.3.1 Bude-li zboží nebo jeho část poškozená,  je 

nutné zjistit obecnou obchodní hodnotu a nee-
xistuje-li, obecnou hodnotu, kterou by mělo zbo-
ží v nepoškozeném stavu na místě odeslání 
(zdravá hodnota), a hodnotu, kterou zde má v 
poškozeném stavu. Poměru rozdílu ceny ke 
zdravé hodnotě odpovídající poměrná část po-
jistné hodnoty se počítá jako částka škody.  

 
17.3.2 Hodnotu poškozeného zboží lze také určit pro-

dejem na volném trhu nebo prostřednictvím ve-
řejné dražby, pokud to pojistitel požaduje bez-
odkladně po oznámení podstatných okolností 
výše škody; v takovém případě platí hrubý zisk 
namísto hodnoty poškozeného zboží. Je-li podle 
prodejních podmínek prodejce povinen poskyt-
nout plnění předem, pak odpovídá pojistitel za 
zaplacení kupní ceny, pokud prodejní podmínky 
odsouhlasil.  

 
17.4 Obnovení  
 
17.4.1 V případě poškození nebo ztráty částí zboží 

může pojistník namísto části pojistné hodnoty 
požadovat náhradu za náklady, v okamžiku zjiš-
tění škody, nutné na obnovení nebo nové poří-
zení poškozených nebo ztracených částí.  

 
17.4.2 Pojistitel poskytuje náhradu v případě poškození 

nebo ztráty zboží, které jsou součástí pojištěné 
jednotky, jako v případě úplné ztráty, pokud není 
obnovení nebo nové pořízení možné nebo 
smysluplné. Zůstatková hodnota se započítá.  

 
17.4.3 U pojištění použitých strojů, přístrojů, aparátů, 

vozidel a jejich částí hradí pojistitel bez  srážky 
„nové za staré“ náklady nezbytné na obnovení 
nebo nové pořízení, v okamžiku zjištění škody 
se zůstatkovou hodnotou nižší než 40% maxi-
málně ale  zůstatkovou hodnotu.  

 
17.5 Podpojištění  
 
 Je-li pojistná částka nižší než pojistná hodnota, 

nahradí pojistitel škodu a vynaložené výdaje jen 
v poměru pojistné sumy k pojistné hodnotě.   

 
17.6 Prodej zboží před ukončením pojištěné přepra-

vy  
 

17.6.1 Neuskuteční-li se po započetí pojištění přeprava 
nebo nebude-li z nějakého jiného důvodu do-
končená bez toho, aby byl pojistitel zproštěný 
povinnosti plnit, může pojistitel požadovat, aby s 
jeho přičiněním pojistník zboží z volné ruky ne-
bo cestou veřejné dražby prodal,  není-li možné 
bez nepřiměřených nákladů nebo během přimě-
řené lhůty zboží dále přepravovat. Vyžaduje-li 
pojistitel prodej, musí se uskutečnit bez odkla-
du.  

 
17.6.2 Pojistník může v případě prodeje požadovat 

rozdíl mezi pojistnou částkou a tržbou. To samé 
platí i když je nutné zboží cestou prodat v dů-
sledku pojistné události.   

 
17.6.3 Je-li podle prodejních podmínek prodejce povi-

nen poskytnout plnění předem, pak odpovídá 
pojistitel za zaplacení kupní ceny, pokud prodej-
ní podmínky odsouhlasil.  

 
17.7 Neuskutečněný zájem; úspora nákladů  
 
 Nevznikl-li ještě při vzniku pojistného případu 

pojištěný zájem imaginárního zisku, přidané 
hodnoty, cla, přepravného nebo ostatních ná-
kladů, nezohlední se tím odpadající část pojist-
né částky při zjišťování škody. To samé platí pro 
náklady, které se uspoří důsledkem pojistné 
události.    

 
17.8 Jiný způsob náhrady  
 
 Pojistník si musí nechat započítat to, čeho jinak 

k vyrovnání škody dosáhl.  
 
18 Převod práv  
 
18.1 Vyžaduje-li pojistník pojistnou částku, může 

pojistitel zvolit, zda zaplacením pojistné částky 
práva na zboží nebo na pojištěné zboží mají 
přejít na něho nebo ne. Toto právo odpadá, když 
to pojistitel neprovede neprodleně po oznámení 
okolností pojistné události.  

 
18.2 Zvolí-li si pojistitel převod práv,  zůstává pojist-

ník povinen zajistit minimalizaci škod, pokud to-
ho není schopen pojistitel. Je povinen pojistiteli 
poskytnout potřebné informace pro uplatnění 
práv a dodat nebo vystavit doklady sloužící k 
prokázání a být mu nápomocen při získání a 
uplatnění zboží. Náklady nese pojistitel a na po-
žádání je povinen poskytnout zálohu. Část čis-
tého prodejního zisku, která převyšuje pojistnou 
částku,  náleží pojistníkovi.  

 
18.3 Neuskuteční-li se převod práv, uhradí pojistník 

pojistiteli celkovou hodnotu nebo čistý prodejní 
zisk znovunabytého zboží.  

 
18.4 Převod nároku na náhradu škody vůči třetí 

straně a právo pojistitele na abandon zůstává 
nedotčené.  

 
19 Abandon pojistitele  
 
19.1 Pojistitel má nárok po vzniku pojistné události, 

osvobodit se od všech dalších závazků zapla-
cením pojistné sumy.  

 
19.2 Pojistitel zůstává povinen i přes osvobození se 

od náhrady nákladů, které byly vynaložené na 
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odvrácení nebo minimalizaci škody nebo k ob-
nově nebo opravě pojištěné věci, před doruče-
ním pojistníkovi jeho prohlášení, že se chce za-
placením pojistné částky osvobodit; použité ná-
klady jsou na stejné úrovni jako pojištěné nákla-
dy, k jejichž zaplacení se pojistník zavázal.  

 
19.3 Právo osvobodit se zaplacením pojistné sumy 

zaniká, pokud nebude prohlášení pojistníkovi 
doručené během jednoho týdne po tom, co se  
pojistitel dozvěděl o pojistné události a jejích  
bezprostředních následcích.  

 
19.4 Pojistitel nezískává zaplacením žádná práva na 

pojištěné předměty.   
 
20 Znalecké řízení  
 
 Při sporu o příčině nebo výši škody mohou obě 

strany požadovat jejich určení prostřednictvím 
znalce.  

 
20.1 V takovém případě jmenují obě strany nepro-

dleně každý jednoho znalce. Každá strana mů-
že písemně vyzvat druhou stranu s udáním jí 
jmenovaného znalce o jmenování znalce dru-
hého. Nebude-li druhý znalec jmenovaný bě-
hem čtyř týdnů po obdržení výzvy, může ho vy-
zývající strana prostřednictvím průmyslové a 
obchodní komory za pomoci konzulárního za-
stoupení Spolkové republiky Německo nechat 
jmenovat v oblasti, ve které se zboží nachází.  

 
20.2 Oba znalci na počátku určovacího řízení zvolí 

třetího jako předsedu. Pokud se neshodnou,  
bude předseda na žádost jedné nebo obou 
stran jmenován prostřednictvím průmyslové a 
obchodní komory za pomoci konzulárního za-
stoupení Spolkové republiky Německo v oblasti, 
ve které se zboží nachází.  

 
20.3 Stanovení znalce musí obsahovat všechny 

údaje, které jsou podle stanovení úkolů nutné 
pro posouzení příčiny škody a  náhradního pl-
nění pojistitele.  

 
20.4 Znalci předloží oběma stranám současně svá 

stanovení.  Liší-li se navzájem, předá je pojisti-
tel neprodleně předsedovi. Ten rozhodne o  
sporných bodech zůstávajících v rámci  zjištění 
znalců a předloží své rozhodnutí oběma stra-
nám současně.  

 
20.5 Každá strana nese náklady svého znalce. Ná-

klady na předsedu nesou obě strany rovným dí-
lem. Toto ustanovení platí také pokud se obě 
strany shodnou na znaleckém řízení. Pokud po-
jistitel znalecké řízení vyžaduje, nese celkové 
náklady řízení.  

 
20.6 Zjištění znalců nebo předsedy jsou závazná, 

pokud se neprokáže, že se zjevně odchýlili od 
skutečného stavu věci.  

 
20.7 Pokud znalci nebo předseda nemohou nebo 

nechtějí učinit rozhodnutí nebo ho nezvykle pro-
tahují, je nutné jmenovat jiné znalce.   

 
21 Hranice ručení  
 
21.1 Pojistitel ručí za škody vzniklé během trvání 

pojištění pouze do výše pojistné částky.  

 
21.2 Bod 21.1 platí také pro každou další pojistnou 

událost. Jestliže je poskytnuté odškodnění na 
obnovu nebo vylepšení poškozeného zboží ne-
bo vynaložené výdaje nebo náklady podle bodů 
2.3.1.1 a 2.3.1.2 nebo vznikla povinnost pojist-
níka na podobně vynaložené výdaje, pojistná 
hodnota se o služby a povinnosti takového dru-
hu neponíží.  

  
21.3 Ustanovení bodu 2.3.3 zůstává nedotčené.  
 
 
22 Splatnost a platba odškodného  
 
22.1 Pojistitel je povinen zaplatit odškodnění během 

dvou týdnů po jeho konečném určení. Nebylo-li 
možné definitivně stanovit výši škody během 
jednoho měsíce od nabídky škody, může pojist-
ník vyžadovat splátku ve výši, která je podle po-
vahy věci minimálně k zaplacení.  

 
22.2 Vznik nároku na zaplacení splátky se posune o 

dobu, o kterou se zdrželo stanovení důvodu ne-
bo výše pojistného plnění pojistitele zaviněním 
pojistníka.  

 
22.3 Odškodné se poskytne v měně pojistné částky.  
 
23 Převod nároků na náhradu škody  
 
23.1 Náleží-li pojistníkovi nárok na náhradu škody 

vůči třetí straně,  tak přechází nárok na pojistite-
le, pokud pojistníkovi uhradí škodu.  Převod 
nelze provést v neprospěch pojistníka. Pojistník 
je povinen pojistiteli poskytnout potřebné infor-
mace pro uplatnění práv a dodat doklady slou-
žící k prokázání nároku pokud je vlastní a vy-
stavit mu na požádání veřejně ověřený doklad o 
přechodu nároku; náklady nese pojistitel.  

 
 V případě velké havárie platí odstavec 1 obdob-

ně. Nárok pojistníka na jemu náležející náhradu 
přechází ale s jeho vznikem na pojistitele, po-
kud pojistitel ručí za oběti. Překročí-li náhrada 
pojistitelem poskytnuté odškodnění a  vynalo-
žené výdaje, nadbytek je nutné vyplatit pojistní-
kovi.  

 
23.2 Nelze-li od třetí strany, pověřené vykonáním 

přepravy požadovat náhradu škody, protože její 
zákonná odpovědnost míry obvyklého způsobu 
je omezená nebo vyloučená smlouvou, je do té 
míry pojistitel zproštěn povinnosti plnění. To ne-
platí pokud pojistník nemohl ovlivnit omezení 
nebo vyloučení odpovědnosti.   

 
23.3 I po převodu nároků na náhradu škody na pojis-

titele je pojistník povinen, zajistit minimalizaci 
škody případným zadržením peněžitého plnění 
jako je přepravné. Je povinen pojistitele při 
uplatňování nároku podpořit a neprodleně mu 
poskytnout všechna oznámení, informace a do-
klady, které mohou sloužit k prokázání nároků 
na náhradu škody. Náklady nese pojistitel a na 
požádání je zálohuje.  

 
24 Promlčení  
 
24.1 Nároky z pojistné smlouvy jsou po třech letech 

promlčené. Promlčení začíná ukončením roku, 
ve kterém mohlo být plnění vyžadované, 
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v případě velkých havárií ukončením roku, ve 
kterém pojistné pojistníka bylo uplatněné na zá-
kladě  nároků bodu 2.3.1.1 příslušného dispe-
činku.  

 
24.2 Byl-li nárok pojistníka nabídnut pojistiteli, pak je 

promlčecí doba brzděná až do příchodu písem-
ného rozhodnutí pojistitele.  

 
25 Spolupojištění  
 
25.1 U pojištění, které jsou převzaté od více pojistite-

lů, ručí tito vždy pouze za svůj podíl a ne jako 
společní dlužníci i v případě, že je doklad o po-
jištění nebo certifikát podepsaný jedním pojisti-
telem za všechny.   

 
25.2 Sjednané podmínky pojistníka s vedoucím pojis-

titelem jsou závazné pro všechny spolupojistite-
le. To platí obzvláště ve prospěch pojistníka pro 
regulaci škody. Vedoucí pojistitel  však není 
oprávněný bez souhlasu spolupojistitelů, za kte-
ré každý rozhoduje samostatně,  

 

− zvýšit maximum pojistné smlouvy;  

− ke vložení podle bodů 2.4.1.1 - 2.4.1.3 
vyjmutých rizik (viz bod 2.4.2);  

− změnit měnu pojistné smlouvy;  

− změnit podmínky výpovědi.  
 
 Chybí-li souhlas zúčastněných pojistitelů, ručí 

vedoucí za prohlášení vydané bez výhrad i za 
podíly spolupojistitelů.   

 
25.3 Vedoucí pojistitel je zplnomocněn ostatními 

spolupojistiteli, aby vedl právní spory svým jmé-
nem. To platí stejně i pro procesy před řádným 
soudem a pro rozhodčí řízení. 

 
 Spolupojistitelé uznají jako pro ně závazný ale 

také jenom proti vedoucímu pojistiteli vydaný 
rozsudek nebo vztah uzavřený na základě li-
tispendence nebo takový rozsudek smírčího 
soudu. Nedosáhne-li podíl vedoucího pojistitele 
odvolací nebo revizní částky, pak je pojistník na 
požádání vedoucího pojistitele nebo podílejícího 
se pojistitele povinen žalobu rozšířit na druhého, 
v případě potřeby i na třetího a další pojistitele, 
až se dosáhne požadované částky. Nevyhoví-li 
pojistník tomuto požadavku, nelze použít větu 1 
tohoto odstavce.  

 
25.4 Výměnu vedení je povinen doposud vedoucí 

pojistitel neprodleně písemně sdělit spoluzú-
častněným pojistitelům. Oznámení lze také pro-
vést prostřednictvím pojistníka.  Každý spoluzú-
častněný pojistitel má v takovém případě právo 
vypovědět pojistnou smlouvu při dodržení lhůty 
čtyř týdnů. Právo na výpověď zaniká, pokud ne-
byla podaná během jednoho měsíce po obdrže-
ní písemného oznámení o výměně vedení.  

 
25.5 Prohlášení, které vedoucí obdržel se považují 

za doručená i spoluzúčastněným.   
 
26 Závěrečné ustanovení (použitelnost práva)  

 
 Pro tuto smlouvu platí německé právo.  


