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POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY 
Informačn í dokument o pojistném produktu 

Společnost:  

Colonnade Insurance S.A. se sídlem Rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk, zapsaná pod registračním číslem B 61605 

jednající prostřednictvím 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 044 85 297, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77229  

Produkt: Pojištění přepravy 

Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich uvedených. 

O jaký druh pojištění se jedná? 

Jedná se o podnikatelské pojištění, které nabízí pojistnou ochranu pro přepravované zboží ve prospěch jeho vlastníka či subjektu, který má na přepravovaném zboží tzv. 

pojistný zájem 

Co je předmětem pojištění? 

✓ Ochrana přepravovaného zboží proti 
nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení. 

✓ Lze sjednat v rozsahu proti všem/ 
vyjmenovaným/nejzávažnějším pojistným 
nebezpečím.  

✓ Jedná se o náhradu věcné škody na pojištěné 
věci a úhradu nákladů, které pojištěnému 
vznikly v souvislosti s pojistnou událostí a 
které jsou specifikovány v pojistné smlouvě. 

Přesný rozsah pojistného krytí je uveden ve vaší 
pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.  

Na co se pojištění nevztahuje? 

Škody a újmy vzniklé v důsledku či souvislosti s: 
 úmyslným jednáním, 
 obvyklým únikem tekutin,  
 obvyklým úbytkem na hmotnosti nebo objemu,  
 obvyklým opotřebením, 
 vadným, nedostatečným nebo nevhodným balením,  
 vnitřní ztrátou nebo přirozenou povahou pojištěné věci,  
 zdržením,  
 válečnými riziky, stávkami, terorismem,  
 použitím zbraně na bázi atomového nebo jaderného štěpení. 

Úplný rozsah výluk naleznete v pojistných podmínkách a vaší pojistné 
smlouvě.  

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

  Pojistné krytí je omezeno zejména:  

! pojistnou částkou 

! spoluúčastí   

! doložkami uvedenými ve smluvním ujednání 

Kompletní seznam limitů a omezení naleznete v pojistných podmínkách 
a pojistné smlouvě.  

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

Pojistné krytí v pojištění přepravy se vztahuje na území uvedené v pojistné smlouvě (země celého světa s výjimkou takových zemí, na které je 
uvaleno obchodní embargo ze strany OSN a/nebo EU a/nebo vládou České republiky ). 

Jaké mám povinnosti? 

Povinnosti před uzavřením pojištění: 

• Uvést pravdivé a úplné informace týkající se sjednávaného pojištění.

Povinnosti v průběhu trvání pojištění: 

• Oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu. Nečinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje pojistné riziko a učinit přiměřená opatření,
která zabrání vzniku pojistné události, případně zmírní její následky.

• Neprodleně informovat pojistitele o všech změnách, týkajících se sjednaného pojištění.
• Platit pojistné ve lhůtě splatnosti, pokud se s pojistitelem nedohodnou jinak.

Povinnosti v případě vzniku škodní události: 

• Bezodkladně oznámit vznik škodní události pojistiteli a v případě podezření na spáchání trestného činu oznámit tuto skutečnost
orgánům činným v trestním řízení.

• Oznámit pojistiteli vznik jakéhokoliv pojištění, které se vztahuje na stejné či obdobné pojistné události.
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• Předložit veškeré doklady, které prokazují nárok na pojistné plnění a nezbytné doklady vyžádané pojistitelem. 

Veškerá právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou formu. Další povinnosti jsou uvedené v příslušných pojistných 
podmínkách nebo v pojistné smlouvě a jejích podmínkách. 

 

 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Platba pojistného je prováděna k datu uvedenému v pojistné smlouvě nebo k datu uvedenému na faktuře, a to bezhotovostním převodem 

na účet uvedený v pojistné smlouvě. 

 
 

 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?  

Pojistné krytí začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění. 

Pojištění je možné sjednat s automatickou obnovou (sjednané pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistné období). 

 

 

 

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojistnou smlouvu lze vypovědět:    

• Písemnou výpovědí do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, s osmidenní výpovědní dobou. 

• Písemnou výpovědí ke konci pojistného období (výpověď musí být druhé smluvní straně doručena alespoň 6 týdnů před koncem 
pojištění).  

• Písemnou výpovědí do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, s měsíční výpovědní dobou. 
Zánik pojištění je dále definován v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. 

 

 


