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ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCE
Tyto zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP”) jsou součástí Všeobecných pojistných podmínek (dále jen „VPP“)
(2)

Článek I.
Úvodní ustanovení

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

(3) Pojistnou hodnotou pro účely tohoto pojištění se rozumí zisk z provozu
silniční dopravy, který by pojištěný realizoval za předpokladu, že by
k pojistné události nedošlo při respektování čl. III., bodu 4.

(1) Pojištění finanční způsobilosti dopravce je upraveno těmito Zvláštními
pojistnými podmínkami, Všeobecnými pojistnými podmínkami a ujednáními
v pojistné smlouvě.

Článek VI.
Povinnosti pojištěného

(2) Pojištění se sjednává jako pojištění soukromé a škodové.

(1) Pojištěný je povinen, kromě povinností uvedených ve VPP, dodržovat
tyto povinnosti:
a) řádně evidovat a včas inkasovat a neprodleně vymáhat všechny
pohledávky, které mu vznikly z titulu provozované silniční dopravy,
b) předložit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám před uzavřením
pojistné smlouvy a kdykoliv po dobu jejího trvání všechny doklady,
které souvisejí s finanční způsobilostí a majetkovou situací
pojištěného, popřípadě další doklady a údaje, které si pojistitel
vyžádá a podat k nim vysvětlení,
c) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každé další zvýšení
pojistného nebezpečí, o kterém se dozví, zejména skutečnosti
nasvědčující tomu, že dlužník se dostal či dostane do úpadku,
d) neprodleně oznámit pojistiteli bezprostřední nebezpečí vzniku
pojistné události a po konzultaci s pojistitelem provádět účelná
opatření k jejímu zamezení,
e) umožnit pojistiteli kdykoliv v průběhu trvání pojistné smlouvy kontrolu
hospodaření a plnění opatření vedoucích k eliminaci vzniku pojistné
události nebo její minimalizaci,
f) informovat v průběhu trvání pojištění o změně počtu vozidel, kterými
provozuje dopravu a na něž se vztahuje povinnost dodržet finanční
způsobilost.

Článek II.
Pojistná událost
(1) Pojistnou událostí je nedosažení zisku z podnikání v silniční dopravě,
který by pojištěný jinak realizoval, pokud by nedošlo k pojistným nebezpečím
uvedeným v čl. III. těchto ZPP.
(2) Pojištěným ve smyslu těchto ZPP je dopravce, který provozuje silniční
dopravu na základě zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a
vztahuje se na něj podle tohoto zákona povinnost splňovat a prokazovat
finanční způsobilost.
(3) K nedosažení zisku, který je předpokladem práva na plnění podle těchto
ZPP, musí dojít výlučně pouze v souvislosti s provozováním silniční dopravy
dle platně uděleného povolení.
Článek III.
Pojistná nebezpečí
(1) Pojištěný má právo na plnění, pokud nedosáhl zisku, který by jinak
realizoval, z důvodu:
a) rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku dlužníka
pojištěného, a to:

rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek,

rozhodnutím o povolení reorganizace,

rozhodnutím o povolení oddlužení,
b) zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka nebo
zrušení konkursu pro nepostačující majetek dlužníka,
c) exekuce dlužníka pojištěného na návrh pojištěného, která však nevedla
k plnému uspokojení jeho pohledávek.

(2) V případě porušení povinností uvedených ve VPP, těchto ZPP
a ujednáních pojistné smlouvy je pojistitel oprávněn krátit pojistné plnění a to
v závislosti na míře porušení povinností pojištěného. Krácení pojistného
plnění může být až do výše 100 % pojistného plnění.
Článek VII.
Pojistné plnění
(1) Právo na pojistné plnění vzniká pojištěnému v případě vzniku pojistné
události uvedené v čl. II. těchto ZPP z důvodu pojistných nebezpečí
uvedených v čl. III., po splnění všech podmínek uvedených ve VPP, těchto
ZPP a v ujednáních pojistné smlouvy.

(2) Pohledávka, jež tvoří nerealizovaný zisk, musí být v okamžiku pojistné
události splatná. K pojistné události musí dojít v době trvání pojištění.
(3) Konkurs, vyrovnání, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu z důvodu
nedostatku majetku nebo exekuce musí být pravomocně prohlášeny nejpozději
do konce účinnosti pojistné smlouvy.

(2) Pojistitel poskytne pojistné plnění v závislosti na poměru částky
zákonem požadované finanční způsobilosti pojištěného a výše pojistné
částky uvedené v pojistné smlouvě, maximálně však do výše pojistné
částky.

(4) Pojištění se vztahuje pouze na čistou pohledávku, bez uplatnění úroků a
penále, příp. jiného zákonného či smluveného příslušenství včetně náhrady
škody, ušlého zisku, ušlého výdělku apod.

(3) Pojistitel sdělí výsledky likvidačního šetření a výši pojistného plnění
dopravnímu úřadu pojištěného nejpozději v den ukončení likvidačního
šetření.

Článek IV.
Výluky z pojištění

(4) Pojištěný je povinen zabezpečit pojistiteli právo na postih, případně jiné
obdobné právo.

Pojištění se nevztahuje na nedosažený zisk, pokud k němu došlo v důsledku
působení následujících skutečností:
a) nepřijetím plnění pojištěným či jím k tomu pověřeným osobám, které
dlužník řádně nabídne, a to i po lhůtě splatnosti,
b) neplacením v důsledku sporu o vznik, trvání či rozsah pohledávky,
event. uplatněním reklamací na poskytnuté služby vůči pojištěnému a to
před splatností pohledávky, jinak řádně a včas,
c) neplněním ze strany subdodavatele, kterého pojištěný smluvil
za účelem dílčího plnění jeho povinností,
d) soudním obstavením majetku dlužníka či obdobným úkonem správního
orgánu,
e) neobdržením peněžních prostředků zaviněných třetí osobou, které
dlužník svěřil realizaci plateb dluhu.

(5)

Při výpočtu pojistného plnění se nebude přihlížet k podpojištění.

(6) Pojistná plnění vyplacená z pojistné smlouvy za jednu a všechny
škody, které nastaly v průběhu pojistného roku, nesmí přesáhnout celkovou
pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě.
(7) Pokud o právním důvodu či výši pohledávky mezi pojištěným a
dlužníkem rozhoduje oprávněný orgán, není pojistitel povinen plnit až do
vydání pravomocného rozhodnutí ve věci.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

Článek V.
Rozsah pojištění

Tyto ZPP jsou účinné od 1. ledna 2014.

(1) Pojištění se sjednává na pojistnou částku určenou pojistníkem,
maximálně však do výše dané platnými právními předpisy upravujícími
prokazování finanční způsobilosti dopravce.
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