
Pojištění pro 
silniční 
dopravce

Příklady specifi ckých škod krytých pojištěním přímo v základním rozsahu:

•  poškození zboží v důsledku poruchy chladicího zařízení

•  únik tekutých hmot při nakládce a vykládce

•  zvlhnutí zboží v důsledku protržení plachty návěsu

•  poškození zboží běženci ukrytými ve vozidle

•  škoda nastalá při nakládce/vykládce prováděné dopravcem

•  poškození nových motorových vozidel či použitých strojů

Pojištění lze variabilně měnit a rozšířit o pojištění:
•  odcizení krádeží a loupeží  Víte, že odcizení nákladů krádeží nebo loupeží není to samé?

 Vždy se ujistěte, že vaše pojištění zahrnuje obě varianty. I za škody v důsledku loupežného přepadení 
může být totiž dopravce shledán plně odpovědným.

•  smluvních dopravců Může po Vás klient požadovat náhradu škody na nákladu i přesto, že ji způsobil dopravce, 
kterého jste si pro realizaci dopravy najali?
Může, protože odpovídáte i za jednání tohoto dalšího dopravce. Kryje toto vaše pojistná smlouva? 

•  překročení dodací lhůty Vlivem hustého dopravního provozu jste přivezli zboží po smluveném termínu a příjemce 
požaduje fi nanční náhradu.
 Pokud příjemce prokáže, že mu tímto prodlením vznikla fi nanční škoda, může po Vás požadovat 
náhradu této škody, až do výše dopravného. 

•  likvidace poškozeného nákladu  Už se Vám stalo, že příjemce odmítl převzít poškozený náklad a jeho likvidaci jste museli 
zaplatit Vy?
I takto vynaložené fi nanční náklady je možné připojistit. 

•  zvýšení hodnoty zboží  Kdy odpovídáte za škody na převáženém zboží do výše váhového limitu dle CMR a kdy do 
plné hodnoty zboží?
 Náhrada škody až do fakturní hodnoty zboží po Vás může být požadována při splnění podmínek 
článku 24 Úmluvy CMR. Je na to Vaše pojistná smlouva připravena?

•  asistenčních služeb  Mluví vaši řidiči cizím jazykem tak, aby byli schopni přivolat havarijního komisaře? Máte 
vždy k dispozici náhradní vozidla v případě dopravní nehody? Dokážete zajistit přeložení 
rozsypaného nákladu na silnici, vyproštění vozidla a navíc vše platit ze svého? 
 Tyto služby je Vám připravena nepřetržitě poskytnout naše asistenční společnost a díky připojištění 
Asistence CARGO+ Vám uhradíme náklady vynaložené na asistenční zásah.

Pojištění kryje Vaši povinnost nahradit škodu na převáženém nákladu 
v případě jeho poškození a zničení.
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Zeptejte se, zavolejte nebo nám napište.  
Rádi vám poskytneme více informací.

Tento materiál není závaznou nabídkou

Pojištění odpovědnosti zasílatele

•   pokud při své činnosti uzavíráte s objednateli i zasílatelskou 
smlouvu, je vhodné sjednat pojištění odpovědnosti zasílatele

•   škody vzniklé při obstarávání přepravy vč. finančních škod

Pojištění majetku

•   nemovitosti

•   movité věci, manipulační technika, stroje a elektronika

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

•   pojištění neschopnosti dopravce dostát požadavkům na 
finanční způsobilost

Pojištění přepravy zásilek

•   majetkové pojištění převážených zásilek

•   vhodný doplněk k pojištění odpovědnosti. Toto pojištění 
sjednává obvykle odesílatel nebo příjemce.

Pojištění obecné odpovědnosti

Povinnost nahradit škodu či újmu

•   na majetku a zdraví třetí osoby s výjimkou  
převáženého nákladu

•   způsobenou nákladem

•    vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo  
nájmem nemovitosti

•   způsobenou vozidlem při činnosti pracovního stroje

•   způsobenou zaměstnancem u příjemce zboží

Pojištění vozidel

•   pojištění všech pojistných nebezpečí v rámci jedné smlouvy

•    individuální nastavení pojistného v závislosti na velikosti  
a škodním průběhu flotily

•   vysoké limity pojistné ochrany

•   komfortní správa pojištění vozového parku – bezproblémové  
připojišťování a odpojišťování vozidel

•   moderní a rychlá likvidace pojistných událostí

Komplexní nabídka pojištění pro silniční dopravce navíc obsahuje:

Proč pojištění odpovědnosti silničního dopravce od Generali České pojišťovny?

•   Unikátní likvidační tým specializovaný na dopravní rizika

•   Asistenční služba dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
•   Spravujeme portfolio největších dopravních společností

•   Dlouhodobá spolupráce s profesními sdruženími dopravců


