DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY K POJIŠTĚNÍ
PŘEPRAVNÍCH RIZIK PRO SILNIČNÍHO DOPRAVCE
Doplňkové podmínky k pojištění přepravních rizik pro silničního dopravce

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto doplňkové podmínky tvoří součást pojistných podmínek
pro pojištění přepravních rizik ze smlouvy o přepravě věci.
Není-li v textu uvedeno jinak nebo nevyplývá-li z kontextu
jinak, mají pojmy psané v textu kurzívou stejný význam, jak je
definováno v podmínkách.
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d) uchovávat všechny doklady k přepravě
Zabezpečení vozidel před neoprávněným zásahem
Pojištěný je povinen učinit všechna opatření, aby byl náklad za
všech okolností náležitě zajištěn proti krádeži, zejména
a) nezastavovat stopařům a nebrat další osoby do kabiny nebo
nákladního prostoru vozidla
b) naložená vozidla při nutných přestávkách odstavovat ze všech
stran uzavřená a uzamčená na místech vybraných s řádnou
péčí
c) dodržovat trasu přepravy, která byla vybrána s řádnou péčí,
a jakékoliv odchýlení nebo zdržení oproti harmonogramu,
stejně jako neobvyklé okolnosti (porucha, sledování, objížďka,
překážka na silnici, apod.) konzultovat ihned s dispečerem
přepravy nebo jinou pověřenou osobou
d) před opuštěním nakládky a po každé přestávce v jízdě
zkontrolovat neporušenost vozidla / soupravy, zámků, uzávěr,
plomb, stěn a funkčnost zabezpečovacího systému
e) neopouštět vozidlo v jiných než nutných případech a naložené
vozidlo mít při odstavení pod kontrolou
2.6
I pokud je pojistník odlišný od pojištěného, považuje se splnění
povinností uvedených v tomto článku za podmínku vzniku
nároku na pojistné plnění a v případě porušení může pojistitel
využít jeho práva uvedená v článku 10.11 podmínek.
2.5

V souladu s článkem 8.3 d) podmínek je v rámci prevenční
povinnosti pojištěný povinen dodržovat následující ustanovení:
Způsobilé a vhodné vozidlo
Kromě povinností uvedených v podmínkách je pojištěný
povinen dbát, aby:
vozidlo, jeho vybavení a příslušenství byly ve stavu
odpovídacím požadavkům na bezpečný provoz a vhodné pro
náklad převzatý k přepravě
každá závada na vozidle nebo jeho příslušenství byla co
nejdříve odstraněna
vozidlo bylo vybaveno dostatečným počtem vhodných
a nepoškozených fixačních prostředků pro zajištění nákladu
proti samovolnému pohybu při přepravě a tyto prostředky byly
použity
vozidlo mělo zajištěn skříňový nákladový prostor samostatným
zámkem a plachtový návěs / přívěs protahovacím pevným
lanem se zámkem; pojistitel je oprávněn požadovat vyšší
stupeň zabezpečení vozidla u rizikových druhů nákladů nebo
u nákladů s vysokou hodnotou.
Posádka vozidla
Kromě povinností uvedených v podmínkách je pojištěný
povinen dbát:
na dodržování kvalifikačních požadavků na řidiče nákladních
vozidel a na jejich způsobilost k výkonu činnosti
aby byli používáni jen řidiči, kteří se nacházejí v dobrém
tělesném a duševním stavu
aby byla dodržována Evropská dohoda o práci osádek
silničních vozidel v mezinárodní dopravě (AETR)
aby řidiči měli spolehlivé komunikační prostředky pro spojení
s centrálou / dispečinkem
aby řidiči nepřebírali náklad od jiného dopravce nebo náklad,
který není předmětem přepravní smlouvy
Převzetí a doručení nákladu
Kromě povinností uvedených v podmínkách je pojištěný
povinen:
dodržovat pokyny odesilatele obsažené v objednávce přepravy
zkontrolovat v okamžiku převzetí stav nákladu a jeho obal
a ověřit správnost údajů uvedených v objednávce přepravy
a v přepravních
dokladech
(druh
přepravovaného
nákladu,hmotnost, počet nákladních kusů, značky, čísla)
zaznamenat do dopravního dokladu výhrady k vnějšímu stavu
nákladu nebo jeho obalu; totéž platí, pokud nemá vhodný
prostředek k přezkoumání údajů nebo pokud je mu kontrola
znemožněna
nechat si písemně potvrdit pokyny odesilatele k uložení nebo
k zajištění nákladu, pokud jsou v rozporu s objednávkou
přepravy nebo jsou neobvyklé nebo s nimi pojištěný na
základě svých zkušeností nesouhlasí; totéž platí pro případ,
kdy není odesilatelem požadováno nebo je vyloučeno
upevnění a zajištění nákladu
před dodáním nákladu ověřit totožnost příjemce, být přítomen
vykládce a kontrolovat počítání kusů, jakékoliv rozpory
dokumentovat
nedopustit vykládku na jiném místě než uvedeném
v dopravním dokladu, není-li změna potvrzena ze strany
objednatele přepravy přes centrálu nebo dispečink dopravce
Dokumentace přeprav
Kromě povinností uvedených v podmínkách je pojištěný
povinen:
vést záznamy o všech jízdách
vyžadovat od řidičů, aby ohlašovali svoji polohu ve
stanovených intervalech a dosažení místa určení, stejně jako
každou odchylku nebo zdržení
nechat si potvrdit písemně nebo elektronicky ústní nebo
telefonické pokyny objednatele přepravy
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STRANA 1

Každá škoda představuje ztrátu, proto je v zájmu všech
zúčastněných, aby byly využity všechny prostředky a možnosti
k zabránění jejího vzniku.
Pokud dojde při přepravě ke vzniku škody, která může být
příčinou uplatnění nároku na náhradu škody a důvodem pro
plnění pojistitele, je pojištěný v souladu s pojistnými
podmínkami povinen:
učinit veškerá opatření ke zmírnění následků každé škodné
události
postupovat tak, aby příčina, rozsah a výše škody, oprávněnost
nároku na náhradu škody, rozsah povinnosti pojištěného
k náhradě škody a rozsah plnění pojistitele byly náležitě
zjištěny a zdokumentovány
vznik škodné události oznámit pojistiteli , jakmile se o ní dozví,
a postupovat podle jeho pokynů
sepsat s poškozeným škodní zápis, není-li výhrada
v přepravním dokladu dostatečná a jednoznačná
nechat zjistit stav poškozeného nákladu zástupcem pojistitele,
není-li rozsah a výše škody zřejmá z jiných objektivních
dokladů
při uplatnění nároku na pojistné plnění doložit následující
doklady:
(i) škodní zápis a nestranný doklad prokazující rozsah a výši
škody
(ii) originál přepravního dokladu potvrzený odesilatelem
a dopravcem
(iii) u sběrných zásilek ložní listinu
(iv) objednávku přepravy
(v) daňový doklad, obchodní fakturu nebo jiný doklad
potvrzující hodnotu nákladu
(vi) vyjádření řidiče v písemné formě k příčině, rozsahu
a oprávněnosti nároku na náhradu
(vii) fotodokumentaci stavu nákladu a vozidla v důsledku
škodné události
(viii) reklamaci poškozeného s vyčíslením vzniklé škody
v písemné formě
(ix) veškerou korespondenci týkající se škodné události
(x) policejní nebo jiný úřední protokol, byla-li škodní událost
v souladu s podmínkami oznámena policejnímu nebo
jinému příslušnému orgánu.
Pojistitel je oprávněn vyžadovat předložení dalších dokladů
nebo provedení dalšího šetření, je-li to nezbytné pro stanovení
rozsahu a výše povinnosti plnit.
Jednostranné vyčíslení škody nebo samotné uplatnění nároku
na náhradu škody poškozeným se nepovažuje za dostatečný
doklad o vzniku a rozsahu škody a nezbavuje pojištěného
povinnosti dodat výše uvedené doklady.
Pojištěný je povinen prokázat, že výše uvedené povinnosti
a podmínky neporušil.
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