
Pojištění majetku podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Slavia pojišťovna a.s. Produkt: Pojištění finanční způsobilosti dopravce

V tomto dokumentu naleznete pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace  
o svém sjednaném pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je, prosím, přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění finanční způsobilosti dopravce je pojištění soukromé a škodové.

Co je předmětem pojištění?
 Pojištění finanční způsobilosti dopravce se 

vztahuje na nedosažení zisku z podnikání v silniční 
dopravě, který by pojištěný jinak realizoval, pokud 
by nedošlo k pojistným nebezpečím uvedeným 
v pojistných podmínkách. Toto nedosažení zisku 
může ovlivnit schopnost dopravce dostát svým 
závazkům z podnikání a finančně zajistit zahájení 
a řádné provozování silniční dopravy.

Volitelné připojištění

 pojištění úrazu řidiče vozidla

Přesný rozsah sjednaného pojištění naleznete v platné 
pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které 
vznikly:

 V souvislosti s činností pojištěného, kterou 
vykonává neoprávněně

Pojištění se dále nevztahuje na:

 Uplatněné úroky a penále, příp. jiné zákonné či 
smluvní příslušenství včetně náhrady škody, ušlého 
zisku, ušlého výdělku apod.

Přesné znění výluk naleznete v platné pojistné 
smlouvě a pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

 Pojištění je vymezené pojistnou částkou, která je 
současně horní hranicí plnění pojistitele. 

 Pohledávka, jež tvoří nerealizovaný zisk, musí být 
v okamžiku pojistné události splatná.

 V případě porušení povinností uvedených 
v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách 
je pojistitel oprávněn krátit pojistné plnění, 
a to v závislosti na míře porušení povinností 
pojištěného.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Územní rozsah pojištění je uveden v pojistné smlouvě.



Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na 

všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv 

na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných 

hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události.

Kdy a jak provádět platby?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvy jako 
konec pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• S osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy

• S měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Bližší informace k zániku pojištění naleznete v pojistných podmínkách v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění.


