Pojištění
odpovědnosti
zasílatele
Právní postavení zasílatele je odlišné od právního postavení dopravce. Rozdíl se projevuje jak ve vlastní
náplni činnosti zasílatele a dopravce, tak při řešení odpovědnostních otázek. V každodenní praxi je tedy
nutné věnovat zvýšenou pozornost tomu, k čemu se zasílatel zavazuje – zda přijme závazek zásilku
přepravit nebo se zaváže přepravu obstarat.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZASÍLATELE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SILN. DOPRAVCE

Zasílatel se dle § 2471 NOZ zavazuje příkazci
zasílatelskou smlouvou obstarat přepravu

Dopravce se dle § 2555 NOZ zavazuje odesílateli
smlouvou o přepravě věci přepravit věc
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POZOR!
Pro případy, kdy zasílatel uzavírá s příkazcem přepravní
smlouvy místo smluv zasílatelských, je nutné mít uzavřeno
pojištění odpovědnosti silničního dopravce za podmínek
uvedených níže.

Podmínky pojištění
Forma smluvního
závazku

• Písemný zasílatelský příkaz, písemná zasílatelská smlouva

• Přepravní smlouva (objednávka přepravy) a písemný
přepravní doklad (přepravní, dodací nebo nákladní list)

Obsah smluvního
závazku

• Závazek zasílatele vůči příkazci k obstarání přepravy (vlastní

Oprávnění

• Volná živnost

• Koncesovaná živnost (jinak není pojištění možno sjednat)

• Zasílatel v pozici dopravce (§ 2461 NOZ)
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Možnosti
připojištění

• Závazek dopravce vůči odesílateli k provedení přepravy

přepravu vykoná najatý dopravce)

– Toto připojištění kryje situace, kdy zasílatel jednal dle
zasílatelské smlouvy a při obstarání přepravy nesplnil
informační povinnost, tj. neuvedl příkazci osobu
dopravce, s nímž uzavřel přepravní smlouvu. Tím se
dostal do pozice dopravce.
• Věci užívané
• Věci převzaté

Zeptejte se, zavolejte nebo nám napište.
Rádi vám poskytneme více informací.
www.generaliceska.cz | 241 114 114
Tento materiál není závaznou nabídkou

vlastním vozidlem či najatým dopravcem

Stěhované svršky
Výbušniny a třaskaviny
Ojetá vozidla
Odcizení a ztráta
Smluvní dopravci
Kabotáž
Zvýšená hodnota zboží
Překročení dodací lhůty
Náklady na likvidaci poškozené zásilky
Asistenční služby

