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Příloha č. 1 Všeobecných Podmínek Spolupráce při provozování silniční dopravy  
pro společnost Raben Transport Sp. z o. o.  
 
„Pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel Dopravce“  
 
§ 1 [Předmět úpravy]  
1. Předmětem tohoto dokumentu je podrobná úprava povinností Dopravce spojených s uzavřením pojištění zákonné odpovědnosti z provozu 
motorových vozidel v období platnosti Smlouvy.  

2. Výrazy uváděné v tomto dokumentu, psané velkým písmenem, mají význam specifikovaný definicích uvedených v § 1 Všeobecných 
Podmínek Spolupráce.  
 
§ 2 [Pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel]  
1. Dopravce je povinen uzavřít smlouvu o pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel ve vnitrostátní nebo ve vnitrostátní 
a mezinárodní dopravě (v závislosti na druhu provozované Dopravy), odpovídající následujícím požadavkům:  
1) Výše pojistného krytí: Výše pojistného krytí stanovené pro každou událost nesmí být nižší než:  

a) 200 000 eur – pro poskytování Služeb v mezinárodní dopravě;  

b) 600 000 eur – pro poskytování Služeb kabotážní dopravy na území Německa;  

c) 130 000 eur – pro poskytování Služeb ve vnitrostátní dopravě.  

2) Rozsah pojištění: Rozsah pojištění zahrnuje zejména:  
a) újmy v Přepravě zboží veškerého sortimentu, se zohledněním zboží tvořícího spotřební elektroniku a bílé zboží, počítačový hardware a 
elektronické zařízení, mobilní telefony, alkohol, tabák, cigarety, léky;  

b) újmy vzniklé krádeží, loupežným přepadením, loupeží;  

c) újmy vzniklé při nakládce (Nakládka a Vykládka);  

d) újmy způsobené hrubou nedbalostí;  

e) zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel za újmy vzniklé v důsledku ponechání vozidla na hlídaných parkovištích nebo na 
místech zajišťujících  

maximální bezpečnost, tj. na území trvale ohrazeném, uzavřeném, podléhajícím dohledu a osvětleném nebo na parkovištích nacházejících se 
na trase přepravy u motelu, hotelu, u nepřetržitě otevřené čerpací stanice nebo celní správy. 
 
3) Rozšíření pojistného krytí: Bude-li Dopravce poskytovat služby:  

a) Přepravu nebezpečného zboží ADR – pojistné krytí musí zohledňovat újmy související s Přepravou nebezpečného zboží ADR;  

b) Přeprava zboží při řízené teplotě (vozidla – chladírny) – pojistné krytí musí zohledňovat újmy vyplývající z nedodržení stanovené teploty ve 
Vozidle.  
2. Dopravce se zavazuje po celou dobu platnosti Smlouvy udržovat pojištění zákonné odpovědnosti z provozu svých motorových vozidel podle 
zásad stanovených v odst. 1. Dopravce se zavazuje zejména zajistit nepřetržitost pojištění obnovením uzavřených pojištění před uplynutím 
termínů jejich platnosti a ve stanovených termínech platit stanovené pojistné.  

3. Jako důkaz plnění povinností týkajících se uzavření požadovaného pojištění zákonné odpovědnosti z provozu svých motorových vozidel 
Dopravce předloží společnosti Raben v den podepsání Smlouvy prohlášení podle vzoru tvořícího Přílohu A tohoto dokumentu, k němuž bude 
přiložena kopie aktuálního pojištění.  

4. Nezávisle na povinnosti specifikované v odst. 3 je Dopravce povinen předložit na každé vyžádání společnosti Raben originály dokumentů 
potvrzujících plnění povinností týkajících se uzavření požadovaného pojištění zákonné odpovědnosti z provozu svých motorových vozidel, 
zejména originály pojistných smluv, všeobecné pojistné podmínky a rovněž originály dokladů o uhrazení pojistného nebo jednotlivých splátek 
pojistného.  

5. Dopravce se zavazuje nevyvíjet žádnou činnost a nedopouštět se žádné nečinnosti, které by mohly vést k vyloučení nebo omezení 
pojistného krytí vyplývajícího ze smlouvy o pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel.  

6. Neplní-li Dopravce své povinnosti týkající se uzavření pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel splňující požadavky 
specifikované ve Smlouvě a v tomto dokumentu, může od něj společnost Raben žádat zaplacení smluvní sankce specifikované ve Smlouvě, 
jakož i vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby.  
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Příloha A  
Vzor prohlášení  
Prohlášení  
týkající se pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel  
Jménem [...] se sídlem: [...], dále pouze „Dopravce“ a v souvislosti s uzavřením Smlouvy o spolupráci při provozování silniční dopravy mezi 
společností Raben Transport Sp. z o. o. a Dopravcem ze dne […], dále pouze „Smlouva“, prohlašuji, že Dopravce splňuje veškeré požadavky 
vyplývající ze Smlouvy, které se týkají uzavření příslušného pojištění zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, zejména uzavření 
pojistné smlouvy, jejího obsahu, pojistného krytí, výše částky krytí a placení pojistného. V příloze předkládám kopii aktuální pojistky.  

 

Datum ___________  

_______________________________________________________ 

Podpis/Razitko 

 

 

 

 

 
 


