
 
Informace o pojištění zásilek přepravovaných sběrnou službou 

a pojištěných u Allianz pojišťovny, a.s. smluvním dopravcem systému MyFreight.cz 
 
1. Účastníci pojištění 
Smluvní dopravce systému MyFreight.cz provozující sběrnou službu uzavřel pojištění 
u Allianz pojišťovny, a.s. Pojištěným je vlastník zásilky. Pojišťovna vyplácí plnění přímo na účet 
poškozeného. Poškozený klient nemusí vystavovat škodní fakturu, ale pouze na hlavičkovém papíře 
s podpisem a razítkem - vyčíslí skutečně vzniklou škodu, vypočtenou na základě podpůrných dokladů. 
 

2. Rozsah pojištění 
Pojištění se sjednává proti jakýmkoliv pojistným nebezpečím při přepravě a vztahuje se na věcné škody na 
pojištěné zásilce, pokud není příčinou vzniku škody okolnost uvedená ve výlukách pojistných podmínek. 
Škodnou událostí je poškození, zničení nebo pohřešování pojištěné přepravované zásilky způsobené 
jakoukoliv nahodilou událostí. Pojištění se vztahuje pouze na zásilky do 1.000.000,- Kč, pojištění dražších 
zásilek je nutné sjednat zvlášť při uzavření Zasilatelského příkazu v příslušném formuláři zasilatele. 
 
Jedná se o pojištění ALL RISKS tedy proti všem nebezpečím až na výjimky.  
Výluky z ALL RISK pojišt ění: nedostatečné nebo chybné balení, zpoždění, vnitřní zkáza a povaha zásilky, 
obvyklý úbytek, úmyslné jednání pojištěného, jaderná reakce, ušlý zisk,pokuty, penále, terorizmus, 
zpronevěra, vadná výroba, instalace a používání, válka, zabavení státními, vojenskými a politickými orgány). 
 
Dopravce automaticky pojišťuje zásilky do hodnoty 1.000.000,- Kč. Toto pojištění se týká nového zboží 
a řádně, dle obchodních zvyklostí, zabaleného. 
 
Škodnou událostí je poškození, zničení či ztráta zásilky (pohřešované zásilky jsou prohlášeny za ztracené po 
60 dnech). 
 
3. Trvání pojištění  
Pojištění trvá po celou dobu obvyklé přepravy. Pokud je nakládka, vykládka prováděna odesílatelem, 
příjemcem, nebo pokud řidič nemůže být přítomen nakládce, vykládce (kryté rampy, kdy řidič není vpuštěn na 
sklad...), pojištění nemůže být plněno ze strany dopravce. V ostatních případech včetně nakládky, vykládky 
(prováděné přímo řidičem). 
 

4. Územní rozsah pojištění 
Pojištění se sjednává s územní platností Česká republika a státy Evropské unie. 
 

5. Pojistná částka 
Pojistná částka by měla odpovídat pojistné hodnotě. Pojistná hodnota je stanovena podle fakturované ceny 
zásilky. Do 1.000.000,- Kč se sjednává pojištění automaticky. 
 

6. Vyloučené druhy zboží 
Pojištění se nevztahuje na přepravované dopravní prostředky, odpad a současně nejsou k přepravě 
přijímány zásilky uvedené v čl. II bod 1 Zasilatelských. podmínek systému MyFreight.cz. 
 
7. Škodní událost 
Škodní událost je hlášena dopravci prostřednictvím společnosti My Freight, s.r.o.  
 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění zásilek Allianz pojišťovny, a.s. 
(http://www.myfreight.cz/PDF/Vseobecne-podminky-ALLIANZ.pdf), kde jsou stanoveny další údaje 
o pojištění a také další povinnosti vztahující se k pojištění. 


