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ZD 600

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE PREPRAVY TOVARU A VECÍ (ZD 600)
Článok 1
PREDMET POISTENIA
Poistený si môže pre poistenie prepravy tovaru a vecí dojednať typ poistenia:
a) typ A - prípad poškodenia, zničenia a lúpeže
b) typ B - prípad poškodenia, zničenia, lúpeže a krádeže.
Povinnosti poisteného:
1. Pri uzatváraní PZ uviesť všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie rizika.
2. V priebehu poistného obdobia informovať poisťovňu o všetkých zmenách skutočností uvedených v PZ.
3. Zabezpečiť prepravovaný tovar a veci proti krádeži a lúpeži po celú
dobu prepravy (napr. prítomnosť aspoň jedného z vodičov, odstavenie dopravného prostriedku len na určených stanovištiach - obvykle
strážených, založiť plombu, zabezpečiť ochranný doprovod - ak je to
nutné a pod.).
4. Zabezpečiť dopravný prostriedok s tovarom proti ukradnutiu v prípade technickej závady na dopravnom prostriedku.
5. Prepravovať tovar po obvyklých frekventovaných alebo vopred určených trasách a využívať všetky možnosti na predchádzanie a zmiernenie škôd na prepravovanom tovare a veciach.
6. Zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov platných na území štátu, cez ktorý sa preprava vykonáva alebo sa v ňom končí.
7. Rozložiť tovar na ložnej ploche tak, aby nedošlo k pohybu tovaru pri
zmenách dopravnej situácie.
8. Zabezpečiť na prepravu tovaru a vecí taký dopravný prostriedok, ktorý je naň určený alebo ktorý najlepšie spæňa požiadavky na bezpečnosť prepravy vzhľadom na vlastnosti prepravovaného tovaru a vecí.
9. Pri preprave nebezpečných vecí je poistený povinný túto skutočnosť
oznámiť poisťovni a zaplatiť poistné vypočítané osobitne pre tento
prípad.
10. Pri vzniku poistnej udalosti vykonať opatrenia na zmiernenie
následkov škody (napr. pri havárii kamiónu - dať ho odtiahnuť na
strážené parkovisko alebo zabezpečiť osobu, ktorá kamión počas
neprítomnosti vodiča postráži, oznámiť udalosť polícii a pod.).
11. Každú poistnú udalosť je nutné nahlásiť na políciu.
12. Oznámiť poistiteľovi, že sa vedie súdne konanie o náhrade škody,
a postupovať podľa pokynov poisťovne.
13. Poistený svojím podpisom potvrdzuje, že si podrobne prečítal Poistnú
zmluvu, Zmluvné dojednania, Všeobecné poistné podmienky - všeobecnú a zvláštnu časť, a že s uvedenými podmienkami súhlasí.

Článok 2
Postup v prípade poistnej udalosti
Ak nastane poistná udalosť, poistený je povinný ohlásiť ju poisťovni
a ďalej postupovať podľa jej pokynov.
Pri poistnej udalosti poistený predloží poisťovni tieto doklady:
a) zmluvu o poistení
b) nákladný list CMR (pri medzinárodnej preprave, alebo prepravný list)
c) protokol o škode (policajný protokol, zápis o poškodení tovaru)
d) nárok poškodeného na náhradu škody (faktúra s uvedenou hodnotou
tovaru)
e) ďalšie doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada (potvrdenie o strážení parkoviska a pod.).
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Článok 3
Výklad pojmov
Jednorazová preprava je jedna preprava tovaru a vecí z miesta nakládky
do miesta vykládky vrátane manipulačných a technologických prestojov. Krátkodobá preprava je časovo ohraničená na dobu sedem
kalendárnych dní, ak nie je v PZ uvedené inak.
Dlhodobá preprava je preprava tovaru a vecí, ktorá sa cyklicky opakuje,
pričom miesto nakládky, vykládky a prepravovaný tovar nemusia byť
totožné, alebo preprava jednorazového charakteru nad časový limit
sedem kalendárnych dní.
Nebezpečné veci sú veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť
sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva alebo
pre zložky životného prostredia. Možno ich prepravovať iba za mimoriadnych podmienok a môže ich prepravovať iba dopravca, ktorý má
potrebnú technickú základňu, špeciálne vozidlá, ktoré svojou konštrukciou, vybavením a prevádzkou sú určené, vyrobené a schválené
na takúto prepravu.
Kategória I: Do tejto kategórie sú zahrnuté všetky prepravované veci
a tovar okrem vymenovaných.druhov v kategórii II.
Kategória II: Do tejto kategórie sú zahrnuté prepravované veci a tovar
podliehajúci lomu, rozbitiu, jemná mechanika a elektronika. Je to napríklad: úžitkové sklo, porcelán, keramika, potraviny v sklených obaloch, kozmetika v sklených obaloch, umelá hmota, výrobky z PVC,
upravované drevo, stroje a zariadenia.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
Odchýlky od všeobecných poistných podmienok všeobecnej časti,
zvláštnej časti - poistenie prepravy tovaru a vecí a týchto zmluvných
dojednaní, musia byť výslovne uvedené v poistnej zmluve.
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