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Zvláštní pojistné podmínky 
pro pojištění odpovědnosti zasílatele

Článek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění 
 
1) Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit újmu na jmění (dále jen „škodu“) za předpokladu, že byla způsobena 
jinému v souvislosti s činností pojištěného jako zasílatele.

2) Z pojištění má pojištěný právo, aby pojistitel uhradil v případě vzniku pojistné 
události:
a)  škodu na zásilce,
b)  finanční škodu.

3) Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně 
pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody, pokud se na něj 
vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to 
v rozsahu vyplývajícím z čl. 6.

Článek 2 Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na škody nastalé na území celého světa, není-li ujednáno 
jinak.

Článek 3 Výluky z pojištění

1) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou:
a)  úmyslně (včetně svévole nebo škodolibosti),
b)  v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně,
c)  na movité věci, kterou pojištěný užívá,
d)   na zásilce skladované před zahájením její přepravy a po skončení její přepravy, 

jestliže škoda na zásilce nastala po desátém dni skladování,
e)   v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít 

pojištění odpovědnosti za škodu (újmu) nebo stanoví, že pojištění vznikne bez 
uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností,

f)  znečištěním životního prostředí,
g)   v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o které 

pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem 
okolnostem mohl vědět,

h)   dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické 
osoby,

i)   v důsledku kybernetických nebezpečí,
j)   pojištěným, pokud sám provedl přepravu zásilky nebo je povinen nahradit 

škodu jako dopravce.

2) Není-li ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu 
vzniklou na:
a)   finančních prostředcích, cenných předmětech a věcech umělecké, historické 

nebo sběratelské hodnoty,
b)   dokumentaci.

3) Pojistitel neposkytne plnění za:
a)   škodu, jestliže pojištěný převzal povinnost k její náhradě v rozsahu širším, 

než který vyplývá z právního předpisu, včetně případů, kdy pojištěný nemůže 
uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že sjednal delší promlčecí lhůtu, 
než která vyplývá z právního předpisu, nebo se námitky promlčení vzdal,

b)   způsobenou ekologickou újmu a náklady a povinnosti s ní související, včetně 
preventivních,

c)   pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, 
které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter, bez ohledu na to, 
komu byly uloženy,

d)   náhradu jakékoli nemajetkové újmy,
e)   náhradu škody nebo práva, které byly přiznány soudem ve Spojených státech 

amerických nebo Kanadě nebo na základě práva Spojených států amerických 
nebo Kanady.

4) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné 
smlouvě, jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, jiných pojistných 
podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění nebo vyplývající z právních 
předpisů.

Článek 4 Povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností

1) Nastane-li škodná událost, má pojištěný zejména následující povinnosti:
a)   bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu 

právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou 
škodu, k požadované náhradě škody a její výši,

b)   bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou 
událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci, společníkovi, členovi, 
statutárnímu orgánu nebo členovi statutárního nebo kontrolního orgánu 
zahájeno řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo 
trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí 
řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení,

c)   nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené 
pohledávky nebo její části,

d)   nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uspokojit (v penězích nebo 
uvedením do předešlého stavu) ani uznat či jinak smírně vyřešit nárok  
na náhradu škody, který byl proti němu uplatněn.

2) Pojištěný má v řízení o náhradě škody vedeném proti němu zejména 
následující povinnosti:
a)   postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
b)   nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír nebo se jinak smírně 

vyrovnat,
c) vznést námitku promlčení,
d) podat opravný prostředek, pokud se s pojistitelem nedohodne jinak,
e)   postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo  

pro uznání.

3) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností 
uvedených v odst. 1) písm. c) a v odst. 2) písm. b) až e).

4) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat 
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z ustanovení pojistné smlouvy, jiných pojistných podmínek vztahujících se  
ke sjednanému pojištění a právních předpisů.

Článek 5 Pojistná událost

1) Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na náhradu škody vůči 
pojištěnému, pokud je s ním spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné 
plnění.

2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že příčina 
vzniku škody, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž 
důsledku škoda vznikla, nastala v době trvání pojištění.

3) Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, 
které spolu přímo souvisejí, se považuje za jednu pojistnou událost,  
a to nezávisle na počtu poškozených osob.

Článek 6 Náklady právní ochrany

1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti se 
vznikem škodné události pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními 
předpisy, je pojistitel povinen uhradit účelně vynaložené náklady:
a)   řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění 

povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo její výše v souvislosti se 
škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení,  
a to ve všech stupních,

b)   na obhajobu v trestním řízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem  
ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou 
událostí, pokud se k tomu písemně zavázal,

c)   mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu škody, pokud  
se k tomu písemně zavázal.

2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. 1), které přesahují 
mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými 
právními předpisy, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně 
zavázal.

3) Pojistitel nehradí náklady podle odst. 1), jestliže byl pojištěný v souvislosti  
se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojistitel 
tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

Článek 7 Plnění pojistitele

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně  
do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. 
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného 
roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu 
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

2) Pro specifický rozsah pojištění (zejména připojištění) lze v rámci limitu 
pojistného plnění sjednat zvláštní limit pojistného plnění (dále jen „sublimit“).
Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události nastalé  
ze specifického rozsahu pojištění maximálně do výše příslušného sublimitu. 
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění 
během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu 
maximálně do výše příslušného sublimitu.

3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle čl. 6 spolu s poskytnutým pojistným 
plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše limitu 
pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě, resp. výše sublimitu sjednaného 
pro příslušný specifický rozsah pojištění, pokud pojistná událost nastala výlučně 
z takového specifického rozsahu pojištění.

4) Limit pojistného plnění a sublimity, zahrnující i úhradu nákladů právní 
ochrany podle čl. 6, zvolil pojistník po zvážení a s vědomím všech rizik spojených 
s činností nebo vztahem zasílatele, pro které je pojištění sjednáno.

5) Je-li šetření pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci 
(zejména občanskoprávního nebo trestního soudní řízení, přestupkového nebo 
jiné správního řízení) nebo rozhodčího řízení, nemůže být bez něj ukončeno. 
Pojistitel v takovém případě není do doby, kdy je mu doručeno pravomocné 
rozhodnutí tohoto orgánu, v prodlení s poskytnutím pojistného plnění, případně 
zálohy na pojistném plnění.

6) Pokud se k jedné pojistné události vztahuje více spoluúčastí, odečte se  
od celkové výše pojistného plnění pouze ta spoluúčast, která je z nich nejvyšší.

Článek 8 Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle těchto zvláštních pojistných podmínek platí tento 
výklad pojmů:
1) Za cenné předměty se považují:
a)   drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
b) drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 000 Kč za jeden kus 
(hodinky, plnicí pera, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje elektronika.

2) Dokumentací se rozumí:
a)   písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky, výkresy,
b)   nosiče dat a záznamy na nich uložené.

3) Finančními prostředky se rozumí:
a)   peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
b)   ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí 

kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
c)   platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní a šekové 

knížky.

4) Finanční škodou se rozumí újma na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích 
a která vznikla jinak než jako škoda vyplývající z újmy na životě nebo zdraví 
člověka a jinak než škoda na zásilce, bez ohledu na skutečnost, zda vyplývá či 
nevyplývá ze škody na zásilce (zejména ušlý zisk a stálé náklady poškozeného).

5) Odpovědností se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost nahradit 
újmu na jmění (škodu).

6) Škodou vzniklou v důsledku kybernetických nebezpečí se rozumí škoda 
způsobená:
a)   užíváním, zneužitím nebo selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo 

soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného 
zařízení či služby,

b)   jakýmikoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce 
nebo podobném zařízení,

c)   projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
d)   jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
e)   jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, 

vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, 
programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,

f)   ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, 
programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového 
systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo 
vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného.

7) Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může 
využívat její užitné vlastnosti, a to i formou braní jejích plodů a užitků (požívání 
věci).

8) Za věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty se rozumí:
a)   věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, 

keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.), jejichž hodnota 
není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla,

b)   věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah  
k historii, historické osobě či události apod.,

c)   starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou 
hodnotu, případně charakter unikátu,

d)   sbírky.

9) Zasílatelem se rozumí osoba, která je oprávněna na základě právních předpisů 
k provozování zasílatelství a která se zavazuje na základě písemného dokladu 
vlastním jménem a na účet příkazce obstarat za odměnu přepravu zásilky  
z určitého místa do jiného určitého místa, případně i obstarat nebo provést 
úkony s přepravou související.
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