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Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace 
o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné 
pojistné smlouvě.

Produkt:  Pojištění zásilek během 
přepravy a pobytu

Jedná se o škodové pojištění zásilky během pozemní, letecké, říční i námořní přepravy, s možností pojištění zásilky během 
pobytu.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete 
v platné pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?Co je pojištěno?

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte 
v platné pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?

!   Pojištění nekryje zavazadla a věci osobní 
potřeby, finanční prostředky, dokumentaci, 
vozidla, plavidla a letadla, zbraně a výbušniny, 
živá zvířata a rostliny.

!   Pojištěný se podílí na pojistném plnění 
dohodnutou spoluúčastí (lze sjednat i bez 
spoluúčasti).

!   Pojistitel neposkytne plnění za škodu, jestliže 
pojištěný převzal povinnost k její náhradě 
v rozsahu širším, než který vyplývá z právního 
předpisu.

!   Pro specifický rozsah pojištění (zejména 
připojištění) lze v rámci limitu pojistného 
plnění sjednat zvláštní limit pojistného plnění 
(„sublimit“).

�✔  zásilka během přepravy tam i zpět,
✔  zásilka během pobytu

Lze připojistit
•  očekávaný zisk, clo, pojistné včetně nákladů 

souvisejících s přepravou
•  škody způsobené přirozenou povahou zásilky 

a její vnitřní vadou.

Pojištění zásilky během přepravy se nevztahuje 
na škody vzniklé v důsledku
�✘  �válečných událostí, pirátství, vzpoury, povstání 

nebo jiných hromadných násilných nepokojů, 
stávky, výluky, blokády, sabotáže, teroristických 
aktů

�✘  �vady, kterou měla zásilka již v době před 
zahájením manipulace s ní v místě odeslání

✘  �nevhodného způsobu přepravy, včetně 
nevhodného nebo technicky nezpůsobilého 
dopravního prostředku, nebo skladování zásilky

✘  �nevhodným naložením nebo uložením zásilky 
na dopravním prostředku.

Pojištění zásilky během pobytu se nevztahuje 
na škody způsobené
✘  �zpronevěrou, podvodem, zatajením 

a neoprávněným užíváním pojištěné věci
✘  �během přepravy
✘  �v důsledku kybernetických nebezpečí.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Jaké mám povinnosti?

Kdy a jak provádět platby?

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Územní platnost pojištění - celý svět, vyjma států bývalého Sovětského svazu (vyloučení neplatí pro Litvu, Lotyšsko 
a Estonsko), není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

–  Úplně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i po dobu platnosti smlouvy. 
–  Dbát, aby škoda nenastala, učinit opatření ke zmírnění následků škody, která nastala. 
–  Neodkladně nahlásit škodu pojišťovně.
–  Spolupracovat s pojišťovnou při určení výše škody.

Jednorázové pojistné je splatné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – SINK), 
poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou 
dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách www.koop.cz), 
není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Začíná datem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako 
konec pojištění.

Písemnou výpovědí doručenou
-  do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
-  nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného 

období
-  do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční 

výpovědní doby.
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