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Pojištění silniční přepravy nákladu 
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost:  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., 
Česká republika 

Produkt: Pojištění samosprávných celků 

Úplné  předsmluvní  a  smluvní  informace  o  produktu  jsou  poskytnuty  v  jiných  dokumentech,  a  to  zejména  v  pojistné  smlouvě 
a pojistných podmínkách. 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění silniční přepravy nákladu pro samosprávné celky. 
      

Co je předmětem pojištění?  Na co se pojištění nevztahuje? 

 Náklad, který je volně ložen nebo se skládá z kusů. 
Za  součást přepravovaného  zboží  se nepovažuje 
obal,  který  slouží  k  ochraně  proti  nebezpečím 
v průběhu  pojištěné  přepravy  s  výjimkou  obalů, 
které  tvoří  s  hmotným  obsahem  věci 
neoddělitelný  celek.  Pokud  jsou  v  přepravě 
použity  kontejnery  ve  vlastnictví,  správě  nebo 
nájmu  pojištěného,  mohou  být  též  předmětem 
pojištění.  Jejich  cena  však musí být  zahrnuta do 
pojistné částky.  

 Věci  (náklad),  které  pojištěný  má  ve  svém 
vlastnictví,  správě, nebo po právu užívá, a  které 
přepravuje v rámci vlastní provozní činnosti (např. 
vlastní  výrobky,  zařízení)  motorovým  vozidlem 
nebo  jízdní  soupravou  vozidel,  jehož  vlastníkem 
nebo provozovatelem je pojištěný a které je řízeno 
pojištěným,  jeho  zaměstnancem  nebo  jinou 
osobou, pověřenou pojištěným. 
 

 na  škody,  které  vznikly  před  počátkem  nebo  po 
konci pojištění, 

 na  pojistná  nebezpečí  neuvedená  v pojistné 
smlouvě, 

 na  škody  způsobené  na  nákladu  manipulací  při 
nakládce a vykládce, 

 na  škody  způsobené  v  důsledku  neodborného 
zacházení, 

 na  škody  na  vozidlech,  kterými  (na  kterých)  se 
pojištěný náklad přepravuje, 

 na škody způsobené přirozenou povahou nákladu, 
projevující se vnitřní zkázou nebo úbytkem (např. 
roztavením,  rozpuštěním,  chemickým  rozkladem, 
vyprýštěním, vypařením, vyprcháním, okysličením, 
vysušením,  rozsypáním,  rozprášením,  zapařením, 
samovznícením,  plísní,  hnilobou  rostlin,  ale  také 
působením  hmyzu,  hlodavců  a  jiných  drobných 
živočichů), 

 na  škody  způsobené  nedostatkem  obalu  nebo 
vadným  nebo  nevhodným  či  neobvyklým 
způsobem balení nebo vlastní vadností nákladu, 

 na  škody  způsobené  nevhodným  nebo  vadným 
uložením  nákladu  na  vozidle  a  nevhodným 
způsobem přepravy. 

Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě 
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění. 

    

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

! Za  jednu  a  všechny pojistné  událostí  vzniklé  na 
nákladu přepravovaném jedním vozidlem během 
jednoho pojistného roku, včetně plnění splatných 
až po  jeho uplynutí, poskytne pojistitel pojistné 
plnění  maximálně  do  výše  ročního  limitu 
pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě 
pro toto vozidlo. 

! Dojde‐li  v důsledku pojistné události  ke  zničení, 
odcizení  nebo  ztrátě  pojištěného  nákladu, 
poskytne  pojistitel  pojistné  plnění  do  výše 
obvyklé ceny pojištěného nákladu ke dni počátku 
přepravy, maximálně však do výše ročního limitu 
pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě. 

Další  omezení  jsou  uvedena  v zákoně,  pojistné 
smlouvě  a  pojistných  podmínkách  v části  pojistné 
plnění a limity pojistného plnění. 
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě
 

       

 

Jaké mám povinnosti? 

V souvislosti  se  sjednáním pojištění nebo  změnou pojistné  smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na 
veškeré písemné dotazy pojistitele. 
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti: 
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě, 
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma 
byla co nejmenší, 

- v  souvislosti  s  šetřením  pojistné  události  podat  pravdivé  vysvětlení  o  vzniku  a  rozsahu  následků  takové  události, 
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností 
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, 

- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, 
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko 
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte, 

- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou 
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna 
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji 
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události, 

- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí. 
Další  povinnosti  jsou  uvedeny  v zákoně,  pojistné  smlouvě  a  pojistných  podmínkách  v  části  povinnosti  pojištěného 
a pojistníka. 

 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.) 
jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 
Platbu pojistného  je  třeba  identifikovat variabilním symbolem, který  je shodný s číslem pojistné smlouvy,  resp. návrhu 
pojistné smlouvy.  
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti. 

         

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká 
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. 

    

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:

 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, 

 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, 

 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li 
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká 
pojištění ke konci následujícího pojistného období. 

Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně. 

 


