Příloha k pojistné smlouvě č. 400 0.. …

Doložka pro hromadné pojištění zásilek

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky platí pro toto pojištění následující:
Článek 1 – Úvodní ustanovení
1. Hromadné pojištění zásilek, které sjednává Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel), se za níže uvedených
podmínek vztahuje na veškeré v pojistné smlouvě uvedené a specifikované přepravy zásilek během pojistného
období.
2. Obecné zásady pojištění jsou upraveny ve všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění zásilek Allianz
pojišťovny VPP-ZAS-01 (dále jen VPP).
Článek 2 – Zásilky vyloučené z pojištění
1. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění se v žádném případě nevztahuje na:
a)
b)
c)
d)
e)

peníze, předměty z drahých kovů nebo drahokamů (kromě předmětů s průmyslovým využitím), klenoty,
umělecká díla, starožitnosti a jiné cennosti,
radioaktivní látky,
výbušniny,
zbraně a střelivo kromě loveckých a sportovních,
živá zvířata a rostliny.

Článek 3 – Ohlašovací povinnost
1. Pojištění se vztahuje pouze na přepravu, která byla pojistníkem bez zbytečného odkladu ohlášena pojistiteli
tak, jak je dohodnuto v pojistné smlouvě. Při tom je pojistník povinen uvést zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

pojistnou hodnotu zásilky,
obsah zásilky
použité dopravní prostředky a trasu přepravy,
způsob balení, neodpovídá – li běžným obchodním standardům
další údaje požadované pojistitelem.

Článek 4 – Pojištění pro část přepravy
1. Jestliže se pojištění vztahuje pouze na část celkové trasy přepravy, bude zásilka pojištěna proti všem
pojistným nebezpečím pouze tehdy, pokud bude pojištěná přeprava prvním úsekem celkové přepravy a bude
prokázáno, že ke škodě došlo během přepravy právě v tomto úseku.
Článek 5 – Prodloužení platnosti pojištění
1. Je-li pojistník podle přepravní smlouvy za zásilku odpovědný až do dodání příjemci, pojištění nezanikne
uplynutím lhůty dle ustanovení VPP, pokud zdržení bylo způsobeno pojistnou událostí a pojistník tuto
skutečnost pojistiteli neprodleně oznámil. Pojistitel má v tom případě nárok na přirážku k pojistnému.
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Článek 6 – Maximum nákladu
1. Pojistitel uhradí škodu na zásilkách naložených na jednom dopravním prostředku nebo uložených v jednom
protipožárně odděleném úseku skladiště jen do výše maxima nákladu (tj. max. pojistné hodnoty stanovené pro
dopravní prostředek) uvedeného v pojistné smlouvě.
2. Bude-li součet pojistných částek jednotlivých zásilek, z nichž se zásilka skládá, vyšší než toto maximum,
budou pojistné částky jednotlivých částí zásilky sníženy v poměru součtu pojistných částek zásilek k maximu.
Článek 7 – Splatnost pojistného
1. Nárok pojistitele na pojistné vzniká s počátkem účinnosti pojištění. Pojistné je splatné ihned poté, co
pojistník obdrží vyúčtování pojistného.
Článek 8 – Výpověď pojištění
1. Pokud bylo pro přepravu přes území, které se ocitá ve válečném nebo obdobném stavu, sjednáno
připojištění proti válečným nebezpečím, pojistitel může tuto část pojištění pro tuto oblast kdykoli vypovědět;
výpovědní lhůta je osmidenní.
2. Vypoví-li pojistitel část pojištění dle odst. 1, pojistník je oprávněn do týdne od obdržení výpovědi vypovědět
celé pojištění.
3. Pojištění přepravovaných zásilek, které byly vypraveny před nabytím účinnosti výpovědi, která je v souladu
s ustanoveními VPP nebo touto doložkou, zůstává v platnosti až do ukončení přepravy dle ustanovení VPP.
Pojištění uskladněných zásilek, s výjimkou meziuskladnění obvyklých při přepravě, zaniká na základě výpovědi
uplynutím výpovědní doby.
4. Výpověď tohoto pojištění podaná vedoucím pojistitelem je závazná i pro ostatní soupojistitele.
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