Informace o pojištění zásilek při dokládkové a celovozové přepravě
pojištěné u České pojišťovny a.s. provozovatelem systému MyFreight.cz
1. Účastníci pojištění
Pojištěným je vlastník zásilky. Tomu je v případě pojistné události poskytnuto pojistné plnění.

2. Rozsah pojištění
Pojištění se sjednává proti jakýmkoliv pojistným nebezpečím při dokládkové a celovozové přepravě a vztahuje
se na věcné škody na pojištěné zásilce, pokud není příčinou vzniku škody okolnost uvedená ve výlukách
všeobecných pojistných podmínek. Škodnou událostí je poškození, zničení nebo pohřešování pojištěné
přepravované zásilky způsobené jakoukoliv nahodilou událostí. Pokud je pojistnou smlouvou pojištěna jen
část přepravy, kdy této části předcházela přeprava nepojištěná u České pojišťovny a.s., vztahuje se pojištění
jen na škody, které prokazatelně vznikly na pojištěném úseku přepravy.
Pojištění se vztahuje pouze na zásilky do 500.000,- Kč, pojištění dražších zásilek je nutné sjednat zvlášť při
uzavření Zasilatelského příkazu v příslušném formuláři zasilatele.

3. Trvání pojištění
Pojištění trvá po celou dobu obvyklé přepravy, včetně nakládky a vykládky.

4. Územní rozsah pojištění
Pojištění se sjednává s územní platností Česká republika a státy Evropské unie.

5. Pojistná částka
Pojistná částka by měla odpovídat pojistné hodnotě. Pojistná hodnota je stanovena podle fakturované ceny
zásilky. Faktura musí být České pojišťovně a.s. předložena v okamžiku nahlášení škodné události. Pokud
se v případě škodní události zjistí, že pojistná částka neodpovídala pojistné hodnotě, může pojišťovna uplatnit
tzv. podpojištění. V tomto případě je pojistné plnění kráceno v poměru pojistné částky k fakturované ceně
zásilky.
Pojištěný je povinen deklarovat zásilku tak, aby se předešlo případným problémům při likvidaci pojistné
události.

6. Pojistné
Pojistné je stanoveno podle územního rozsahu, druhu zboží a výše pojistné částky a je vybráno podle těchto
kritérií v tarifní tabulce. Pojistné je stanoveno v Kč vždy za přepravovanou zásilku.

7. Vyloučené druhy zboží a typy přepravy
Pojištění se nevztahuje na:
a) bankovky a oběžné mince, drahé kovy a předměty z nich vyrobené, perly a drahokamy a předměty z nich
vyrobených,
b) cenné papíry, ceniny a jiné obdobné dokumenty, např. vkladní a šekové knížky, směnky, platební karty,
c) písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky, výkresy,
d) díla umělecká, zvláštní kulturní a historické hodnoty a sbírky,
e) motorová vozidla, kterým je přidělována registrační značka (kromě motocyklů a čtyřkolek), ojetá
a havarovaná motorová vozidla, zemědělské stroje, kolejová vozidla, letadla a vodní plavidla všeho druhu,
f) záznamy na nosičích zvukových, obrazových a datových,
g) živá zvířata,
h) zbraně, střelivo, výbušniny a třaskaviny,
i) zásilky dražší než 500.000,- Kč a zásilky přepravované sběrnou službou (řešeno jinou pojistkou).

8. Škodní událost
Škodní událost je hlášena České pojišťovně a.s. prostřednictvím společnosti My Freight, s.r.o. Pojistné plnění
je pak poskytnuto přímo pojištěnému.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění přepravy zásilek VPPTZ 09
(http://www.ceskapojistovna.cz/files/downloads/pojistne-podminky/VPPTZ09.pdf), kde jsou stanoveny další
údaje o pojištění a také další povinnosti vztahující se k pojištění.

