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Pojištění vnitropodnikové přepravy  
 
Co je pojištění vnitropodnikové přepravy?  
Pojištění vnitropodnikové přepravy se vztahuje na přepravu vlastního zboží a/nebo pracovního vybavení (nástroje, 
nářadí, pracovní pomůcky) firemními vozidly (i leasingovanými) pro pracovní účely.  
 
Proč pojistit?  
Pojištění vnitropodnikové přepravy od HDI je jedním ze zvláštních druhů pojištění přepravy zboží, které má tři hlavní 
výhody:  

 krytí hlavních a podstatných nebezpečí při přepravě (včetně připojištění nakládky/vykládky zboží) 
 žádná hlášení jednotlivých přeprav, pevné roční pojistné nezávislé na tom, jak často vozidla přepravují 

náklad. Základem pro kalkulaci pojistného je nejvyšší možná celková hodnota nákladu ve vozidle (motorové 
vozidlo a/nebo přívěs).  

 cenově výhodná pojistná ochrana, slevy při více než 5 pojištěných vozidlech 
 
Co je pojištěno? 
Pojištění kryje poškození nebo ztrátu pojištěného zboží způsobené:  

 nehodou vozidla 
 odcizením vozidla včetně nákladu 
 krádeží vloupáním 
 požárem, úderem blesku, výbuchem 

 
Kde pojištění platí?  
Česká republika, včetně přeprav z/do sousedních zemí 
 
Co není pojištěno?  
Laptopy, notebook, mobilní telefony, tablety, navigační systémy apod. 
 
Jaká je spoluúčast?  
Spoluúčast pro případ krádeže vloupáním  resp. odcizení celého vozidla včetně jeho obsahu činí přes den (06:00 – 
22:00 hod.) 10 %, resp. přes noc (22:00 – 06:00 hod.) 20 %.  
 
Minimální pojistné 
2 500,- CZK 
 
Záchraňovací a odklízecí náklady 
V případě škody jsou na první riziko pojištěny zachraňovací a odklízecí náklady pro pojištěné zboží do částky 
odpovídající ekvivalentu 500,- EUR.  
 
Příklad kalkulace pojistného 
Výrobce produktů z umělé hmoty dodává zboží po ČR se 7 firemními vozidly 
Max. pojistná hodnota zboží/ 1 vozidlo: 100 000,- CZK 
Pojištění pro 7 vozidel 
Rozsah krytí 24 hodin denně na území ČR 
Roční pojistné / 7 vozidel: 7 700,- CZK 
 
Rozsah krytí 

základní: 06:00 – 22:00 hod.  nebo  rozšířené: 24 hodin denně 
 
Lze pojistit take rizika naložení a vyložení zboží?  
ANO, lze připojistit. 
 
Obsah vozidla 
U zboží, které slouží k vlastnímu podnikání a není určeno pro jiného příjemce (např. nářadí, nástroje k měření 
apod.), končí pojištění okamžikem, kdy je toto zboží vyloženo z vozidla. 
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Platnost pojištění v noci 
Pojistná ochrana je poskytována jen za následujících podmínek:  
Pojistitel poskytne pojistnou ochranu pro případ odcizení celého vozidla nebo krádeže vloupáním do vozidla pouze v 
případě, pokud je parkující vozidlo řádně uzavřeno, klíčky od vozidla byly vytaženy a vozidlo bylo odstaveno za 
následujících podmínek:  
v nočních hodinách (od 22:00 do 06:00 hod.) v uzavřené garáži, ve střežené a uzavřené veřejné garáži, na střeženém 
parkovišti nebo na uzavřeném dvoře střeženého pozemku nebo továrny, popř. pokud je vozidlo trvale střeženo.   
 
Pojistné podmínky 
Pojištění se řídí: 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění přepravy zboží (VPP TR 2011) a  
Zvláštními pojistnými podmínkami pro roční paušální pojištění nákladních automobilů (ZPP TR 2011) 
 
Pokud Vás tento pojistný produkt zaujal, vyplňte prosím následující stručný dotazník, rádi Vám připravíme kalkulaci 
pojistného:  

 
Zájemce o pojištění - společnost - obchodní jméno / adresa / webové stránky 
 
 

jméno 
obchodního 
partnera  
 

 

 
 
 
 
 

pracovní 
zařazení 

 

telefon  
 

 
 
 e-mail   

 
Jaké druhy zboží přepravujete? 
(uveďte maximum informací – 
materiál, množství, popis) 
výrobku) 
 
 
J  
 
 
 

 

Jak je přepravované zboží 
baleno?  

 

Rozsah krytí                               
(zaškrtněte požadovanou variantu) 

 □ základní (06:00 – 22:00 hod.)                            □ rozšířené (24 hodin denně) 

Pojištění včetně 
naložení/vyložení zboží?  
(zaškrtněte požadovanou variantu) 

 □ ano                                                                      □ ne 

Pojistná ochrana se bude vztahovat na následující vozidla  

Značka vozidla 
(např. Ford Transit) 

Typ vozidla  
(např. dodávka)  

Reg. značka Nosnost 
vozidla v t 

Max. hodnota nákladu ve vozidle, 
popř. v přívěsu 

     

     

     

     

     

Otázky k riziku 

Byla/jsou požadovaná rizika pojištěna i u jiných pojišťoven? (zaškrtněte vhodnou variantu) 
□ ne    □ ano  
(pokud ano, uveďte název pojišťovny, číslo pojistky, druh pojištění, pojistnou částku a počátek a konec pojištění) 
 
  
 

Místo, datum                 Podpis zájemce                                     Podpis zprostředkovatele 

 

V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici: HDI Versicherung AG, organizační složka, odd. pojištění přepravy zboží,  
Ing. Karolina Jimelová, tel. 00420 220 190 220 


