POJIŠTĚNÍ
PŘEPRAVNÍCH RIZIK

Pojištění je určeno subjektům podnikajícím v silniční nákladní dopravě a vychází z platné právní úpravy odpovědnosti. Chrání
dopravce před rizikem, kterému je vystaven při uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na nákladu během přepravy. Dále
lze sjednat majetkové pojištění přepravy, které se vztahuje na nebezpečí odcizení, poškození nebo zničení zboží při letecké,
silniční, železniční nebo lodní přepravě.

ODPOVĚDNOST DOPRAVCE
Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody, za které dopravce
a zasílatel odpovídá dle příslušného právního předpisu (občanský zákoník,
zákon č. 89/2012 Sb., Úmluva CMR, vyhláška č. 11/1975 Sb.).
Odpovědnost zasílatele je zvláštním druhem profesní odpovědnosti.
Pojištění se vztahuje k věcné nebo finanční škodě.
ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Pojištění se vztahuje na povinnost silničního dopravce nahradit škodu
na převáženém nákladu, pokud je za ni v souladu s právními předpisy
nebo mezinárodními úmluvami odpovědný.

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ POJIŠTĚNÍ
• odpovědnost za škodu poddopravce
• nakládka a vykládka
• vydání zboží falešnému nebo nesprávnému příjemci
• krádež a pohřešování
• zboží v ADR režimu
• odpovědnost za plnou hodnotu zásilky dle čl. 24 Úmluvy CMR
• pojištění kabotáže
• vlastní náklady dopravce – náhradní vozidlo, přeložení nákladu,
skladování po nezbytně nutnou dobu likvidace poškozené zásilky
• zvláštní zájem na dodání dle čl. 26 Úmluvy CMR

Jedná se o:
• věcnou škodu na přepravovaném zboží
• náklady právní ochrany
• zachraňovací náklady
PŘÍKLADY ŠKOD
• dopravní nehoda
• únik tekutých hmot při nakládce/vykládce
• poškození plachty
• požár vozidla
• poškození kvůli prudkému brždění
• ztráta
• škody vzniklé při nakládce/vykládce
• rychlokazitelné zboží (potraviny)
• vydání zboží nesprávnému příjemci
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POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVNÍCH RIZIK
POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY
Pojištění přepravy spadá do majetkového pojištění, plně kryje rizika
související s transportem zásilky a je určeno zejména pro vlastníky
zásilek a zasílatele obstarávající jejich přepravu. Tento druh pojištění je
využíván také u kombinovaných přeprav.
Pojištění lze uzavřít pro všechny zásilky nebo jednotlivě.
Pojištění lze sjednat proti všem rizikům, případně na vybraná rizika. Při
vnitrostátní i mezinárodní dopravě vznikají zejména tato rizika:
• skladování zboží
• manipulace při nakládce a vykládce zboží
• nehoda dopravních prostředků
• živelní škody
• vandalismus
• odcizení zásilek

Specifickým druhem pojištění přepravy je přeprava vlastních věcí
vlastními vozidly. Toto pojištění využívají firmy, které často převáží
vlastní zásoby, výrobky, nářadí apod.
CO ZÍSKÁTE?
Jistotu. Odpovědnost dopravce není absolutní. V případě tzv. „vyšší
moci“ dopravce za škodu neodpovídá – např. živelní události, zásah
státních orgánů, zřícení tunelu, loupežné přepadení apod. U mezinárodní
přepravy dle čl. 23 Úmluvy CMR navíc dopravce odpovídá pouze
do limitu 8,33 SDR na kilogram hrubé váhy nákladu. Pojištění zásilek
nabízí mnohem širší pojistnou ochranu.

DALŠÍ PŘÍKLADY MOŽNÝCH POJIŠTĚNÍ PRO DOPRAVCE
• pojištění motorových vozidel
• pojištění nadstandardních limitů v rámci odpovědnosti z provozu
vozidel (POV)
• pojištění obecné odpovědnosti
• pojištění majetku (např. cizích zásob)
• a další
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