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3.2

4.1

Pojistné se stanoví jako jednorázové pojistné, v pojistné smlouvě lze
dohodnout splátky pojistného, jejich výši a splatnost.

Článek 1
Úvodní ustanovení

4.2

Článek 5, odst. 5.5. UCZ/14 se doplňuje tak, že pojistitel je oprávněn
upravit výši pojistného, dojde-li alespoň k jednomu z níže uvedených případů:

a)

změna právních předpisů majících vliv na plnění pojistitele nebo na
jeho odvodové povinnosti vůči státu či jeho organizačním složkám,

b)

ohrožení splnitelnosti závazků pojistitele z pohledu pojistné matematiky z jiných důvodů,

c)

růst indexů vývoje cen pojištěných věcí, případně cen prací na jejich
reprodukci, jež zveřejňuje Český statistický úřad, pokud za sledované
období tento růst činí více než 5%.
Ke zvýšení pojistného může dojít také individuálně v případě,
kdy pojištěný dosahuje ze statistického pohledu nadprůměrnou četnost škod.

Pojištění je upraveno touto zvláštní částí Všeobecných pojistných podmínek UCZ/D/16 (dále jen „UCZ/D/16“), Všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná část UCZ/14 (dále jen „UCZ/14“) a pojistnou smlouvou,
které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění
škodové.

2.1

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti z přepravní smlouvy uhradit majetkovou újmu (škodu),
která byla způsobena pojištěnou právnickou osobou či fyzickou
osobou podnikající (dále jen „pojištěný“) jinému v souvislosti s jeho
podnikatelskou činností, pokud pojištěný za takto vzniklou škodu
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje
pouze na odpovědnost za škodu na přepravované zásilce, byla-li tato
přeprava provedena vozidlem, uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit jinou újmu pouze v případě, je-li to v pojistné smlouvě výslovně uvedeno.

2.2

Pojištění se sjednává pro geografické území Evropy, není-li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak.

2.3

Pojistná ochrana se nevztahuje na odpovědnost pojištěného,
má-li být provedena přeprava zásilky ze země anebo do
země, která je ve stavu občanských, politických, válečných
nebo jiných podobných nepokojů, pokud pojištěný v době
sjednání závazku o této skutečnosti věděl anebo vědět měl.

2.4

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že  škoda/ příčina vzniku škody nastala v době trvání pojištění na území
vymezeném v pojistné smlouvě.

2.5 Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu organizačních složek (poboček) pojištěného, jež mají registrované sídlo v zahraničí.
2.6 Povinnost pojistitele plnit v rozsahu rizik dle tohoto článku
nevznikne, bude-li v důsledku zásahu státní moci, pojištěného nebo třetích osob znemožněno škodnou událost šetřit
a likvidovat.
Článek 3
Pojistné nebezpečí, pojistná událost
3.1

Pojistným nebezpečím je právní odpovědnost pojištěného v souvislosti s provedením silniční nákladové dopravy.

Pojistnou událostí se pro účely těchto pojistných podmínek rozumí
vznik povinnosti pojištěného nahradit majetkovou újmu, vznikla-li
nahodile v souvislosti s pojištěnou činností v době trvání pojištění
a za podmínek, uvedených v pojistné smlouvě. Rozhoduje-li o povinnosti k náhradě oprávněný orgán, je pojistitel povinen plnit podle jeho
rozhodnutí teprve dnem, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Článek 4
Pojistné

Článek 2
Věcný a územní rozsah pojištění
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Článek 5
Počátek a konec pojištění
5.1

Pojistná ochrana se vztahuje na odpovědnost pojištěného, jestliže přeprava dle sjednané přepravní smlouvy anebo objednávky přepravy
byla započata nejdříve dnem účinnosti sjednané pojistné smlouvy.

5.2

Kromě případů, uvedených v článku 6 UCZ/14, pojištění zaniká:

a)

zánikem oprávnění pojištěného k provozování pojištěné činnosti,

b)

ukončením činnosti pojištěného.

5.3

Byla-li pojistná smlouva ukončena, avšak přeprava zásilky započala
před tímto datem, končí sjednaná pojistná ochrana dnem doručení na
místo určení, případně předáním zásilky oprávněnému příjemci.

Článek 6
Pojistné plnění a spoluúčast
6.1

Pojistné plnění je splatné v České republice v měně České republiky.
Je-li výslovně v pojistné smlouvě ujednáno, že pojistitel poskytne pojistné plnění v jiné měně, pak se příslušný přepočet provede devizovým kurzem ČNB ke dni vzniku škody.

6.2

Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění, sjednaný
v pojistné smlouvě na návrh pojistníka. V pojistné smlouvě lze sjednat paušální anebo individuální systém pojistné ochrany:

a)

individuální systém - sjednaná částka je maximálním limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost, nastalou
v pojistné době,

b)

paušální systém - sjednaná částka je maximálním limitem pojistného
plnění pro jednu a všechny pojistné události, nastalé v pojistné době.
Je-li sjednaný limit pojistného plnění nedostačující, lze pojistitele požádat o jednorázové navýšení této částky.

6.3

6.4

6.5

V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu pojistného plnění stanoveny pro sjednaná pojistná nebezpečí sublimity pojistného plnění. Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné
smlouvě ujednáno jinak, celkové plnění z jedné škodné události
nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě pro sjednané pojistné nebezpečí ze všech škodných
událostí vzniklých v průběhu jedné pojistné doby. To platí i pro
součet všech plnění ze sériové škodné události (více časově spolu
souvisejících událostí, které vyplývají ze stejného zdroje, příčiny,
události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí), která přesáhne pojistnou dobu. Pro vznik sériové škodné události je rozhodující vznik
první události v sérii. Sublimit pojistného plnění se vždy sjednává
v rámci sjednaného limitu pojistného plnění, a to  v nižší nebo stejné výši.
Jestliže skutečnosti rozhodné pro plnění pojistitele (škodná událost,
vznik škody, případně uplatnění nároku na náhradu škody, resp.
újmy) nespadají do stejné pojistné doby, jsou pro plnění z pojištění
rozhodující parametry pojištění sjednané v době, kdy nastala škodná
událost (limit, sublimit pojistného plnění, spoluúčast, územní platnost).
Maximální výše náhradové povinnosti dopravce

b)

řízení o náhradě škody před soudem prvního stupně, pokud toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše škody a pojištěný je povinen tyto náklady uhradit; náklady právního
zastoupení pojištěného v tomto řízení však pojistel uhradí jen za
předpokladu, že se k jejich úhradě písemně zavázal,  

c)

spojené se zjištěním rozsahu a výše škody, pokud je pojištěný či jím
zmocněný zástupce vynaložil v souladu s pokyny pojistitele.

7.5 Náklady právního zastoupení obhajoby a řízení podle předchozího odstavce v jiných státech, než je Česká republika, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.
Článek 8
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného, příp. jiné oprávněné osoby
8.1

Kromě povinností, stanovených zákonem a uvedených v článku 7
UCZ/14, je pojistník/pojištěný povinen:

a)

po uzavření pojistné smlouvy neměnit nebo nezvyšovat pojistné nebezpečí bez souhlasu pojistitele,

b)

písemně upozornit příkazce/odesílatele na poznatelnou vadu obalu
nebo balení při převzetí zásilky k přepravě a na nesprávnost údajů
uvedených v přepravním dokladu, stejně i na zjevné okolnosti při nakládce, které by mohly být příčinou škody na přepravované zásilce,

6.5.1 Maximální výše náhradové povinnosti dopravce z každé pojistné
události v souvislosti s prováděním nákladní přepravy se určí:
a)

pro vnitrostátní silniční přepravu v ČR dle právních předpisů České
republiky,

c)

požadovat od příkazce objednávku přepravy, není-li uzavřena přepravní smlouva v písemné formě,

b)

pro mezinárodní silniční přepravu dle příslušné multilaterální smlovy
(CMR).

d)

dbát pokynů a zájmů příkazce; provést přepravu včetně všech úkonů
s tím souvisejících s patřičnou odbornou péčí; je-li to třeba, vyžádat
si upřesnění dispozic pro přepravu, případně upozornit příkazce na
nesprávnost pokynů, nedostatky, nesrovnalosti,

e)

dbát, aby škodná událost nenastala, především nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které mu
jsou právními předpisy uloženy nebo které převzal uzavřením pojistné smlouvy, ani strpět jejich porušování osobami, které jsou pro
něho činné,

f)

oznamovat bez prodlení pojistiteli změny, týkající se vozového parku
pojištěného (zejména změnu RZ, počtu vozidel, druhu vozidla, náhradu anebo výměnu vozidla), vyžadují-li to podmínky tohoto pojištění,

g)

plnit další specifické povinnosti, pokud byly ujednány v pojistné
smlouvě.

8.2

Pojištěný, je-li v pozici příkazce a provádí přepravu zásilek, je povinen
používat k provedení přepravy zásilek pouze stálé obchodní, prověřené partnery.

6.5.2 Stanoví-li příslušná multilaterální smlouva vyšší náhradovou
povinnost dopravce v případě úmyslného jednání či hrubé nedbalosti, či umožňuje-li ji smluvně dohodnout, pak je
taková náhradová povinnost předmětem pojistného plnění
pouze v případě, je-li to v pojistné smlouvě výslovně ujednáno.
6.6

Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se pojištěný podílí na plnění
z každé pojistné události a kterou pojistitel odečte od vypočteného
pojistného plnění při každé pojistné události.

Článek 7
Zachraňovací náklady a náklady v řízení o náhradu škody
7.1

Pojistitel uhradí veškeré účelné náklady, které vynaložil pojistník, pojištěný či jiná oprávněná osoba

a)

k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události anebo na zmírnění následků již nastalé události, zejména náklady na vyproštění
přepravované zásilky, její přeložení, odvoz k provedení opravy či
úpravy a náklady na nezbytnou dobu skladování,

8.2.1 V případě, že pojištěný jako příkazce použije k  provedení přepravy zásilky nového smluvního obchodního partnera, je povinen ověřit jeho
právní existenci a důvěryhodnost všemi dostupnými prostředky.

b)

aby splnila svou povinnost odklidit přepravovanou zásilku nebo
její zbytky z důvodů hygienických, ekologických či bezpečnostních, zejména náklady na odstranění a/nebo odklizení zásilky
z místa poškození vč. nákladů na její vyproštění, odvoz na skládku
odpadů.

8.2.2 Sjednává-li pojištěný přepravu zásilek v mezinárodní nebo vnitrostátní silniční nákladní přepravě, je povinen si ověřit,   že jsou   tito
obchodní partneři pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou na dopravované zásilce pojištěni v odpovídajícím rozsahu:

7.2

7.3

Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy  na záchranu života a zdraví  je omezena  30% z limitu pojistného plnění
sjednaného v pojistné smlouvě. Úhrada ostatních takto vynaložených zachraňovacích nákladů se omezuje 5% ze sjednaného limitu pojistného plnění.
Zachraňovací náklady, které byly vynaloženy pojistníkem, pojištěným, případně jimi zmocněnou osobou na základě písemného souhlasu pojistitele, hradí pojistitel bez omezení.

a)

pro mezinárodní silniční přepravu dle Úmluvy CMR s limitem odpovědnosti, odpovídající jejich maximální náhradové povinnosti
v rozsahu čl. 23 Úmluvy CMR, odst.3,

b)

pro vnitrostátní silniční přepravu s limitem odpovědnosti minimálně
2.000.000 Kč, není-li sjednáno pojištění s limitem odpovědnosti odpovídající vždy hodnotě (fakturované ceně) přepravované zásilky,

c)

doložit a prokázat existenci písemné objednávky přepravy, která byla
smluvními stranami oboustranně potvrzena.

8.3

V případě vzniku škodné události je pojistník a/nebo pojištěný, případně jiná oprávněná osoba povinna kromě povinností stanovených
zákonem a uvedených v článku 7 UCZ/14:

a)

oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost a že proti němu poškozený   uplatnil právo na náhradu škody,
kterou má uhradit pojistitel, vyjádřit se k požadované náhradě a její
výši, postupovat podle pokynů pojistitele a pojistitele pověřit, aby za
něj škodnou událost projednal. Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy poškozený uplatňuje náhradu škody u soudu nebo jiného
příslušného orgánu,

7. 4 Pojistitel uhradí za pojištěného rovněž náklady:
a)

odpovídající nejvýše mimosmluvní odměně advokáta podle platného advokátního tarifu za obhajobu v přípravném řízení a v řízení
před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, vedeného proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti s událostí, která
by mohla zakládat právo na plnění z pojištění ("škodná událost");
obdobné náklady před odvolacím soudem pak jen v případě, pokud
se k jejich úhradě písemně zaváže,

b)

c)

oznámit neprodleně příslušným policejním orgánům škodu, jež
vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu či pokusu o něj, nebo vzniklou při dopravní nehodě, u které právní předpisy
ukládají povinnost takovou nehodu oznámit,

l)

znečištěním nebo jiným poškozením životního prostředí
a škodu na životním prostředí,

m)

podle soudních rozhodnutí vydaných v USA a Kanadě.

neprodleně informovat pojistitele, že proti  pojistníkovi nebo pojištěnému nebo jeho zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení nebo jiné
soudní nebo správní řízení v souvislosti se vzniklou škodou, průběžně ho informovat o průběhu takového řízení a o jeho výsledku,

9.2 Není-li ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na povinnost uhradit škodu z přepravních smluv způsobenou:

d)

učinit všechna opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva
na náhradu škody nebo jiného obdobného práva, které dle právních
předpisů přechází na pojistitele,

e)

zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojistitele, zejména právo na náhradu škody nebo újmy způsobené škodnou událostí,
jakož i právo na postih a vypořádání,

f)

neuznat nebo uspokojit (zcela ani z části) jakýkoliv nárok z titulu odpovědnosti za škodu bez předchozího souhlasu pojistitele, s výjimkou nároku na náhradu škody, která nepřesahuje výši spoluúčasti,
sjednané v pojistné smlouvě,

g)

neprodleně informovat příkazce o všech okolnostech vzniku škody,
které jsou mu známy.

8.4

Pokud pojistník, pojištěný či jiná oprávněná osoba zjistí po pojistné události nebo po výplatě pojistného plnění, že se našla ztracená
nebo odcizená zásilka či část takové zásilky, které se pojistná událost
týká, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit
pojistiteli. Na pojistitele vlastnictví nalezené věci nepřechází a oprávněná osoba je povinna pojistné plnění pojistiteli vrátit po odečtení
přiměřených nákladů, které musela vynaložit na opravu závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti se zásilkou, případně její
částí, nakládat.

8.5

Mělo-li porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby
podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo pojistné plnění úměrně snížit anebo má právo  
na náhradu až do výše již vyplacené částky proti osobě, která tyto
povinnosti porušila.

Článek 9
Výluky z pojištění
9.1 Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného uhradit
škodu:
a)

z přeprav, které jsou prováděny v rozporu s platnými právními předpisy,

b)

způsobenou úmyslně,

c)

vyvolanou válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami a jinými ozbrojenými konflikty a vnitrostátními nepokoji,
s výjimkou případů, kdy pojištěný o této skutečnosti nevěděl
ani vědět nemohl v době, kdy se zavázal, že přepravu případně provede,

d)

vzniklou v souvislosti s vojenskými, policejními a úředními
opatřeními,

e)

způsobenou účinky jaderné energie, ionizujícího záření
nebo radioaktivity z jakéhokoliv důvodu a kybernetickým
nebezpečím,

f)

nastalou v důsledku předání zásilky neoprávněnému příjemci,

g)

způsobenou hmyzem a/ nebo hlodavci,

h)

v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají
povinnost sjednat pojistění odpovědnosti,

i)

vyplývající ze smluvních pokut, penále, úroků z prodlení
a jiných plnění sankční povahy, daní, cla a jiných podobných
plateb,

j)

z jednání nebo opomenutí každého smluvního partnera pojištěného v obchodně-závazkových vztazích,

k)

na zásilkách s uměleckou nebo sběratelskou hodnotou, na
zásilkách drahých kovů (zpracovaných i nezpracovaných),
klenotů a podobných cenností, drahých kamenů, perel, peněžní hotovosti, cenin, kreseb a plánů všeho druhu,

a)

nakládkou nebo vykládkou vozidla,

b)

v důsledku pohřešování zásilky s výjimkou škod, vzniklých
následkem dopravní nehody, byl-li pojištěný zbaven možnosti přepravovanou zásilku opatrovat,

c)

povahou provozu vozů s chladírenským zařízením, cisteren
a otevřených kontejnerů,

d)

překročením dodací lhůty, s výjimkou škody na zásilce,

e)

na přepravovaných ojetých a havarovaných motorových vozidlech a na přepravovaných použitých nebo porouchaných
strojích a strojních zařízeních,

f)

na přepravovaných výbušninách a třaskavinách,

g)

na stěhovaných svršcích a jiných věcech, které nemají povahu obchodovatelného zboží, tj. zboží, které není určeno
k uvedení na trh ( např. věci již používané, poškozené,
apod.),

h)

na přepravovaných živých zvířatech,

i)

z dohod podle čl. 24 (ujednání o vyšší hodnotě zásilky nad
rámec čl. 23, odst. 3 CMR) a čl. 26 CMR (udání částky zvláštního zájmu na dodání),

j)

při vnitrostátní přepravě nákladů na území cizího státu (kabotážní přeprava).

9.3 Pojištění se rovněž nevztahuje na škodu, za níž pojištěný odpovídá:
a)

osobám jemu blízkým,

b)

svým společníkům a osobám jim blízkým,

c)

obchodní společnosti, v případě, že on sám nebo osoby jemu
blízké jsou v ní společníky, a to v rozsahu odpovídajícím poměru vkladu těchto osob k základnímu jmění společnosti.

9.4

Právo na pojistné plnění nevznikne, pokud by poskytnutím pojistného plnění pojistitel porušil ustanovení příslušného obecné závazného právního předpisu, zejména ustanovení zákona č. 69/2006 Sb.,
o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, případně obecně závazného právního předpisu, který uvedený zákon nahradí.

9.5 Výčet výluk, uvedených v tomto článku pojistných podmínek, nemusí být úplný. Výluky či omezení pojistného plnění
se mohou vyskytovat i na jiných místech v těchto a ostatních
pojistných podmínkách, případně ve smluvních ujednáních,
které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy anebo přímo
v textu samotné pojistné smlouvy.
Článek 10
Výklad pojmů
10.1 Ceniny
Platební prostředky, zastupující při platebním styku peníze. Za ceniny se považují zejména poštovní známky, kolky, šeky, akcie, obligace,
směnky, jízdenky, dálniční nálepky (kupony), stravovací, dárkové
a jiné poukázky, losy, jízdenky, telefonní karty a ostatní karty, mají-li
peněžitou hodnotu.
10.2 Cennost
Drahé kovy, drahokamy, perly a předměty z nich vyrobené anebo
do těchto předmětů zapracované.
10.3 Dopravce
Fyzická nebo právnická osoba, která se zavazuje odesílateli, že přepraví zásilku z místa odeslání do místa určení.
10.4 Dokument
Listina či jiná úřední písemnost podávající svědectví o určité skutečnosti.

10.5 Dopravní prostředek
Silniční vozidlo nákladní nebo užitkové, případně jízdní souprava.

10.11 Příjemce
Fyzická nebo právnická osoba, které je zásilka určena.

10.6 Evropa – geografické území
Pro účely této pojistné smlouvy se geografickým územím Evropy rozumí území těchto států :
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Estonsko, Finsko, Francie,
Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko,
Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko,
Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov
Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské
ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina,
Vatikán.

10.12 Škoda, resp. újma způsobená úmyslně
Škoda, resp. újma způsobená úmyslným konáním či opomenutím,
které lze přičíst pojistníkovi, pojištěnému, osobám jednajících z jejich
popudu, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu
pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Za úmyslné
konání či úmyslné opomenutí se považuje čin, kdy pojistník, pojištěný
věděl, že  svým chování škodlivý následek způsobí a způsobit jej chtěl,
anebo věděl, že jej může způsobit a pro tento případ s tím byl srozuměn.

10.7 Neoprávněný příjemce
Příjemce, který není uveden v přepravních dokumentech provázejících zásilku nebo se za oprávněného příjemce podvodným jednáním
vydává.

10.14 Vnitrostátní doprava
Doprava, v jejímž průběhu nejsou překročeny státní hranice ČR.

10.8 Osoba blízká
Příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle
zákona, upravujícího registrované partnerství, dále osoby sešvagřené
a osoby, které spolu trvale žijí.  Jiné osoby v poměru rodinném nebo
obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud újmu,
kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťuje jako újmu  vlastní.
10.9 Pohřešování zásilky
Stav, kdy pojistník, pojištěná osoba nebo jimi pověřená osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s pojištěnou zásilkou nebo její částí
disponovat.
10.10 Příkazce
Uživatel přepravních služeb dle zasílatelské/přepravní smlouvy, který
vystupuje jako odesílatel anebo příjemce.

10.13 Úmluva CMR (CMR)
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě,
novelizována Protokolem k Úmluvě, který byl ČR přijat s účinností od
27. září 2006.

10.15 Mezinárodní doprava
Doprava, v jejímž průběhu jsou překročeny státní hranice ČR.
10.16 Zásilka
Věc nebo souhrn věcí, jejichž přeprava je předmětem zasílatelské / přepravní smlouvy.
Článek 11
Účinnost
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 5. 2016.

