Příloha k pojistné smlouvě č. 400 0.. …

DZ – 06 Doložka o připojištění proti válečnému nebezpečí

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky platí pro toto pojištění následující:
Článek 1 – Rozsah připojištění
1. Výluka z pojištění upravená ve Všeobecných pojistných podmínkách se v případě sjednání této
doložky neuplatní a pojištění se rozšiřuje také na ztráty nebo škody, ke kterým došlo v důsledku
války, občanské války, cíleným použitím zbrojního materiálu nebo jeho náhodnými účinky (dále jen
válečné nebezpečí) při námořní nebo letecké přepravě.
2. Vyloučeny zůstávají škody způsobené atomovou energií a konfiskací, zabavením nebo jinými
zásahy orgánů státní moci.
3. Výdaje vzniklé tím, že následkem válečného nebezpečí přeprava není zahájena, je přerušena
nebo v ní není pokračováno, loď provádějící přepravu nevpluje do přístavu nebo zásilka je vyložena,
uskladněna nebo je dále přepravována jiným dopravním prostředkem, než bylo dohodnuto,
pojistitel uhradí pouze tehdy, pokud jsou součástí příspěvku ke společné havárii dle Yorskoantverpských dohod.
Článek 2 – Časová platnost připojištění
1. Připojištění proti válečnému nebezpečí nabývá účinnosti naložením zásilky na námořní loď nebo
letadlo.
2. Účinnost připojištění proti válečnému nebezpečí končí vyložením zásilky z námořní lodi v přístavu
určení, nebo z letadla na letišti určení. Nebude-li zásilka vyložena, připojištění zaniká po patnácti
dnech od připlutí námořní lodi do přístavu určení nebo přistání letadla na letišti určení.
3. Opustí-li námořní loď přístav určení, aniž by zásilka byla vyložena a byla-li tato další přeprava
pojistiteli neprodleně oznámena, bude připojištění okamžikem vyplutí obnoveno. Pojistitel má v tom
případě nárok na zvláštní pojistné.
4. Je-li zásilka dopravena na jiné místo, než bylo stanoveno v přepravní smlouvě, je toto místo
považováno
za přístav určení. Další přeprava z přístavu určení bude pojištěna, bude-li
pojistiteli před zahájením přepravy oznámena a bude-li zaplaceno zvláštní pojistné. Pokud pojistník
uvedenou oznamovací povinnost nesplní úmyslně nebo pro hrubou nedbalost, pojištění nebude
obnoveno. Pojištění další přepravy nabývá účinnosti naložením zásilky na námořní loď. Pokud
zásilka nebyla vyložena, bude pojištění obnoveno okamžikem vyplutí.
5. Připojištění se vztahuje rovněž na zásilku, jež byla během přepravy v mezipřístavu nebo na jiném
místě z námořní lodi vyložena za účelem pokračování v přepravě jinou námořní lodí. V tom případě
bude účinnost připojištění po patnácti dnech od připlutí lodi do místa vyložení pozastavena a
obnovena bude až opětovným naložením na loď. Během uvedené doby zůstává připojištění
v platnosti jen pokud se zásilka nachází v místě vyložení.
6. Připojištění se vztahuje rovněž na škody záměrně nebo náhodně způsobené minami nebo
plovoucími či potopenými torpédy během přepravy zásilky na vyloďovacím člunu. Platnost
připojištění na tato nebezpečí však zaniká po šedesáti dnech od vyložení z námořní lodi.
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7. Skládá-li se zásilka z více částí, účinnost pojištění začíná resp. končí pro každou část zásilky
zvlášť.
8. Námořní lodí je ve smyslu této doložky loď, která během pojištěné přepravy urazila alespoň část
cesty po moři. Lhůty uvedené v odst. 2 a 5 počínají běžet po dni připlutí lodi do přístavu. Za připlutí
do přístavu se považuje upevnění lodi u přístavní hráze nebo na jiném stanovišti k tomu v přístavu
určeném nebo zakotvení. Není-li v přístavu žádné stanoviště k dispozici, je za připlutí do přístavu
rovněž považováno upevnění lodi nebo první zakotvení před přístavem.
9. Při námořní nebo letecké přepravě poštovních zásilek účinnost připojištění začíná podáním
zásilky na poště a končí jejím doručením adresátovi.
Článek 3 – Změna trasy přepravy
1. Dojde-li k změnou trasy přepravy ke zvýšení pojištěných nebezpečí, má pojistitel nárok na
přirážku k pojistnému.
Článek 4 – Výpověď připojištění
1. Pojistitel může toto připojištění proti válečným nebezpečím vypovědět nejpozději ve lhůtě dvou
dnů před počátkem pojištění.
2. Výpověď tohoto připojištění podaná vedoucím pojistitelem je závazná i pro ostatní soupojistitele.
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