
Informace o pojištění zásilek přepravovaných sběrnou službou 
a pojištěných u CHARTIS EUROPE S.A. smluvním dopravcem systému MyFreight.cz 

 
1. Účastníci pojištění 
Smluvní dopravce systému MyFreight.cz provozující sběrnou službu uzavřel pojištění 
u CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku. Pojištěným je vlastník zásilky. Sběrná služba 
dokládá spolu s hlášením škody i výpis z účtu či zápočet o úhradě škody zástupci pojištěného, jímž je 
My Freight, s.r.o. Pojišťovna proto vždy vyplácí plnění na účet sběrné služby a ta následně zástupci 
pojištěného. 
 

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 500.000,- Kč, pojištění dražších 
zásilek je nutné sjednat zvlášť při uzavření Zasilatelského příkazu v příslušném formuláři zasilatele. 
 

U nebalených a nechráněných pojištěných věcí se toto pojištění nevztahuje na škody způsobené povrchovými 
poškozeními, oxidací, změnou barvy, rzí, s výjimkou škod způsobených jedním z pojistných nebezpečí, na 
které se vztahuje rozsah „proti nejzávažnějším rizikům“ podle článku 3.4 podmínek, a na jakékoli vnitřní 
škody mechanického charakteru a na ulomení, popraskání nebo deformaci vyčnívajících částí pojištěné věci, 
není-li prokazatelné, že taková škoda byla přímým důsledkem nehody dopravního prostředku během pojištěné 
přepravy. 
 

Pojištění pro poškozené, použité, vrácené a/nebo reklamované pojištěné věci se sjednává v rozsahu podle 
článku 3.3 podmínek „proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím“. Použité pojištěné věci v nepoškozeném 
stavu do stáří 1 roku se považují pro účely poskytnutí rozsahu krytí AR za věci nové. 
 

Pojištění pro květiny, rostliny a čerstvé potraviny se sjednává v rozsahu „proti nejzávažnějším pojistným 
nebezpečím“.  
 

Pojistná částka: 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost.  
 

3. Trvání pojištění  
Pojištění trvá po celou dobu obvyklé přepravy. Nakládka i vykládka jsou v AR krytí zahrnuty ve stejném 
rozsahu jako během přepravy; při užším rozsahu krytí platí pro nakládku a vykládku také užší rozsah pojištění 
– viz text poj. smlouvy č. 4000618610 (podrobnější prověření na vyžádání klienta).  
Poznámka: AR krytí – „pojištěno je vše, co není vyloučeno“. 
 

4. Územní rozsah pojištění 
Pojištění se sjednává s územní platností tuzemské přepravy a přepravy z/do České republiky do/ze zemí 
Evropy. 
 

5. Pojistná částka 
Pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, za pojistnou hodnotu nových pojištěných věcí se považuje 
částka uvedená v příslušných fakturách. Za pojistnou hodnotu použitých pojištěných věcí se považuje kupní 
cena pojištěné věci v místě odeslání v době pojistné události. Výše kupní ceny bude v případě sporu 
posouzena nezávislým soudním znalcem, kterého určí pojistitel.  
 

6. Vyloučené druhy zboží 
Pojištění se nevztahuje na: 
Živá zvířata, peníze v jakékoli podobě, cenné papíry, loterijní sázenky, známky, šeky, vstupenky, letenky, 
poukázky, kupony, plány, doklady apod., zlato, stříbro, cenné kovy a výrobky z nich, drahokamy, 
polodrahokamy, průmyslové diamanty, SIM karty, historické, sběratelské nebo umělecké předměty. 
 

7. Škodní událost 
Škodní událost je hlášena dopravci prostřednictvím společnosti My Freight, s.r.o.  
 
Pojištění se řídí Pojistnými podmínkami pro pojištění přepravy pojišťovny CHARTIS EUROPE S.A., pobočka 
pro Českou republiku (http://www.myfreight.cz/PDF/chpp-mar-01-1009.pdf), kde jsou stanoveny další údaje 
o pojištění a také další povinnosti vztahující se k pojištění. 


