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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
pro pojištění cenností při přepravě poslem 

 

ČLÁNEK 1 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Toto pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy, je 
upraveno  příslušnými  ustanoveními  Všeobecných  pojistných 
podmínek  –  obecná  část  pro  škodové  pojištění  (dále  jen  VPPŠ), 
těmito  Doplňkovými  pojistnými  podmínkami  pro  pojištění 
cenností  při  přepravě  poslem  (dále  jen  DPPPO)  a  ujednáními 
pojistné smlouvy. Ujednání pojistné smlouvy mají přednost před 
ustanoveními pojistných podmínek s tím, že DPPPO mají přednost 
před VPPŠ.  

2. Tyto DPPPO jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 
3. Pojištění sjednané dle těchto DPPPO je pojištěním škodovým. 

ČLÁNEK 2 
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění  se  vztahuje  na  cennosti,  vedené  v  účetních  dokladech 
a účetní evidenci pojištěného a schránky, ve kterých jsou cennosti 
přepravovány. 

2. Pojistná  ochrana  je  poskytována  pojištěným  věcem,  které  jsou 
přepravovány z místa převzetí do místa určení ve schránce. 

ČLÁNEK 3 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění se sjednává pro případ vzniku škod během přepravy, ke 
kterým  došlo  v  době  trvání  pojištění  na  předmětu  pojištění. 
Přeprava  počíná  převzetím  předmětu  pojištění  v  místě  převzetí 
a končí předáním předmětu pojištění v místě určení. Přeprava do 
místa určení nesmí být přerušena. 

2. Pojištěnými nebezpečími jsou: 
2.1. odcizení 
2.2. ztráta cenností následkem dopravní nehody. 

3. Pojištění se vztahuje na přepravu, uskutečněnou pojištěným nebo 
jeho zaměstnancem.  

ČLÁNEK 4 
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

1. Z pojištění nevzniká právo na plnění  za  jakékoliv  škody,  zvětšení 
škod přímo či nepřímo vzniklé následkem:  
1.1. živelních událostí, 
1.2. vandalismu. 

2. Z pojištění nevzniká dále nárok na plnění za: 
2.1. ušlý zisk a výdělek, nepřímé škody všeho druhu (např. škody 

vzniklé  nemožností  používat  určitou  věc,  nemožností 
vykonávat určitou činnost), následné škody a vedlejší škody 
(např. vzniklé úhradou expresních příplatků),  škody vzniklé 
vynaložením  dalších  nákladů  (vícenáklady),  škody 
způsobené  uvedením  věci  do  původního  stavu 
(odstraněním  zničených  věcí  nebo  opravou  či  nahrazením 
za věc novou apod.) a ztráty vzniklé z prodlení, ztrátou trhu 
nebo kontraktu, 

2.2. uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále 
či jiné sankční platby, 

3. V pojistné smlouvě lze ujednat další výluky z pojištění. 

ČLÁNEK 5 
MÍSTO POJIŠTĚNÍ 

Místem  pojištění  je  dopředu  stanovená,  optimální  a  bezpečná  trasa 
přepravy  pojištěných  věcí  z místa  převzetí  do místa  určení  na  území 
ČR. 

ČLÁNEK 6 
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

1. Plnění  z  jedné  pojistné  události  nesmí  přesáhnout  pojistnou 
částku ujednanou v pojistné smlouvě. To platí  i pro součet všech 
plnění poskytnutých z jedné pojistné události nebo z více časově 
spolu souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo 
nepřímo  ze  stejného  zdroje,  příčiny,  události,  okolnosti,  závady 
či jiného nebezpečí. 

2. Plnění vyplacené ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu 
jednoho  pojistného  roku  nesmí  přesáhnout  pojistnou  částku 
sjednanou v pojistné smlouvě. 

3. Došlo‐li k pojistné události, vypočítá se výše pojistného plnění:  
3.1. při pojištění platné cizí měny – podle kursovního lístku ČNB, 

platného v den vzniku pojistné události, 
3.2. při pojištění drahých kovů, perel a drahokamů – podle ceny 

těchto věcí, platné v den vzniku pojistné události na burze 
anebo podle  ceny,  stanovené  znalcem zapsaným pro daný 
obor v seznamu znalců místně příslušného soudu, 

3.3. při  pojištění  předmětů  vyrobených  z  drahých  kovů,  perel 
a drahokamů  –  podle  ceny,  stanovené  znalcem  zapsaným 
pro daný obor v seznamu znalců místně příslušného soudu, 

3.4. při  pojištění  cenných  papírů  –  podle  jejich  tržní  hodnoty 
v den vzniku pojistné události; u veřejně obchodovatelných 
cenných papírů a akcií podle jejich ceny, platné v okamžiku 
vzniku pojistné události na burze cenných papírů. 

4. Znalce  uvedeného  v  odst.  3.2.  a  3.3.  tohoto  článku  ustanoví  na 
vlastní náklad pojišťovna. 

ČLÁNEK 7 
ZABEZPEČENÍ PŘEPRAVY POSLEM 

1. Pro  případ  odcizení  loupeží  při  přepravě  poslem  poskytne 
pojistitel pojistné plnění: 
1.1. do  100.000 Kč,  jestliže  přepravu  provádí  pojištěný,  jeho 

zaměstnanec  nebo  jiná  osoba  pověřená  pojištěným 
vybavená  minimálně  funkčním  obraným  sprejem 
a pojištěné věci jsou uloženy v běžném kufříku nebo pevné 
tašce  s  pevným  uzávěrem.  Do  uvedené  výše  pojistného 
plnění  lze  přepravu  provést  i bez  využití  dopravního 
prostředku. 

1.2. do  500.000 Kč,  jestliže  přepravu  dopravním  prostředkem 
provádí  pojištěný,  jeho  zaměstnanec  nebo  jiná  osoba 
pověřená  pojištěným  vybavená  minimálně  funkčním 
obraným  sprejem  a pojištěné  věci  jsou  uloženy 
v bezpečnostním  zavazadle  vybaveném  zařízením  pro 
znehodnocení peněz, 

1.3. do 1.000.000 Kč,  jestliže přepravu dopravním prostředkem 
provádí  pojištěný,  jeho  zaměstnanec  nebo  jiná  osoba 
pověřená  pojištěným  vybavená  minimálně  funkčním 
obraným  sprejem  +  další  osoba  pověřená  pojištěným 
vybavená  minimálně  funkčním  obraným  sprejem 
a pojištěné  věci  jsou  uloženy  v bezpečnostním  zavazadle 
vybaveném zařízením pro znehodnocení peněz. 

1.4. nad 1.000.000 Kč  za předpokladu,  že  jsou  splněny všechny 
individuálně stanovené podmínky pojistitele na zabezpečení 
a jsou ujednané v pojistné smlouvě včetně pojistné částky. 

2. Dojde‐li  k  odcizení  loupeží,  poskytne  pojistitel  pojistné  plnění 
maximálně do výše odpovídající skutečnému zabezpečení. 

ČLÁNEK 8 
VÝKLAD POJMŮ 

V těchto DPPPO, pojistné smlouvě a v každém dodatku, který bude do 
ní  včleněn, budou následující  slova a  výrazy mít  význam,  který  je  jim 
v tomto článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného: 

P - M - CP 
Druh pojištění: 028 



NP/08/2018         2/2 

1. Bezpečnostní  zavazadlo  –  bezpečnostní  kufřík,  který  byl 
certifikován úřadem nebo státem pověřenou firmou a je vybaven 
funkčním zařízením pro znehodnocení obsahu.  

2. Cennosti: 
2.1. peníze,  kterými  jsou  platné  tuzemské  a  zahraniční 

bankovky, státovky a běžné mince, 
2.2. cenné  papíry  a  ceniny  (např.  platné  poštovní  známky, 

kolkové známky, jízdenky a časové kupóny MHD, stravenky, 
obligace, dluhopisy, akcie), 

2.3. drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, 
drahokamy a předměty z nich vyrobené. 

3. Odcizení  –  jednání pachatele  spočívající  v přisvojení  si  pojištěné 
věci  krádeží  s  překonáním  překážky  nebo  loupeží  v  místě 
pojištění.  
Za  krádež  s  překonáním  překážky  se  považuje  zmocnění  se 
pojištěné  věci  proti  vůli  jejího  vlastníka,  pokud  tato  věc  byla 
jednotlivě  proti  odcizení  zabezpečena  nebo  byla  odcizena 
násilným  vniknutím  do  uzamčeného  prostoru  vloupáním.  Právo 
na plnění vzniká i při krádeži pojištěné věci, ke které došlo v přímé 
souvislosti se živelnou událostí. 
Za loupež se považuje jednání pachatele, který proti pojištěnému, 
jeho  zaměstnanci nebo  jiné osobě pověřené pojištěným, použije 
násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí  v úmyslu zmocnit  se 
věci pojištěného v místě pojištění.  
Za  překonání  překážky  se  nepovažuje  zejména:  podvodné  nebo 
lstivé  opatření  klíčů  od  prostoru,  ve  kterém pojištěný  provozuje 
činnost,  vniknutí  do  prostoru,  jestliže  v nepřítomnosti 
pojištěného,  jeho  zaměstnance  nebo  jiné  osoby  pověřené 
pojištěným nebyla všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací 

zařízení  v  činnosti,  použití  shodného  klíče,  použití  nepravého 
klíče, neprokázané (pravděpodobné) použití planžety nebo jiného 
zařízení  podobného  určení,  vniknutí  do  pojištěných  prostor 
nezjištěným způsobem, případně beze stop násilí apod.  

4. Posel  –  fyzická  osoba,  kterou  pojištěný  pověřil  přepravou 
cenností. 

5. Schránka  –  běžný  kufřík,  pevná  taška  s  pevným  zapínáním, 
bezpečnostní zavazadlo.  

6. Vandalismus  ‐  úmyslné  zničení  nebo  poškození  pojištěného 
majetku  v místě  pojištění  jinou  osobou  (zjištěným  i  nezjištěným 
pachatelem)  než  pojistníkem,  pojištěným,  zaměstnancem 
pojištěného nebo osobou pověřenou pojištěným.  

7. Živelní  událost  ‐  událost  způsobená  živelním  pojistným 
nebezpečím. 

8. Živelní pojistné nebezpečí ‐ požár, výbuch, přímý úder blesku do 
předmětu  pojištění,  náraz  nebo  zřícení  letadla  či  jiného 
podobného  stroje,  případně  jeho  části  nebo  nákladu,  povodeň, 
záplava, vichřice, krupobití,  sesuv půdy,  zřícení  skal nebo zemin, 
pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti, zemětřesení, sesuv 
lavin,  tíha  sněhu nebo námrazy, pád  stromu nebo stožáru,  voda 
nebo médium vytékající z poškozeného potrubí, chyba sprinklerů 
či  jiných  hasicích  zařízení,  vystoupání  vody  z  kanalizace,  topení 
nebo vodovod poškozený přetlakem nebo mrazem. 

ČLÁNEK 9 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění cennosti pro přepravu 
poslem nabývají účinnosti dne 1. 3. 2018. 

 


