DHL
Stručný prehľad princípov poistenia nákladov
DHL Cargo Insurance (poistenie leteckých a námorných zásielok) je známe ako poistenie všetkých
rizík s istými výnimkami, ktoré pokrýva všetok tovar zákazníka počas tranzitu alebo skladovania po
celom svete.
Obdobie platnosti poistnej zmluvy
Poistné krytie je k dispozícii pre zásielky ad-hoc (jednorázové zásielky) alebo ako ročné krytie
maximálne na obdobie 12 mesiacov podľa výberu poistenca.
Poistenec
Bona fide majitelia majetkových podielov na prepravovanom náklade, od ktorých spoločnosť DHL
dostala a prijala pokyny týkajúce sa poistenia pred vyzdvihnutím tovaru.
Spôsoby prepravy
Zasielanie loďou, letecky, cestnou prepravou alebo železnicou.
Teritoriálne obmedzenia
Zo všetkých prístavov alebo miest sveta do všetkých prístavov alebo miest sveta, to však s výnimkou
embárg, sankcií, vylúčení a zásielok z krajín, do krajín a v rámci krajín, ktoré majú reštriktívnu
legislatívu v oblasti poisťovania zásielok. Preto sa na tieto krajiny vzťahuje predchádzajúce
schválenie zo strany poisťovateľov.
Predmet poistenia
Legálne tovary každého druhu; niektoré tovary sú však vylúčené alebo si vyžadujú predchádzajúce
schválenie zo strany poisťovateľov.
Ocenenie
Náklady na výrobu alebo faktúry dodávateľov, plus poistenie, plus prepravné, plus clo, ak je to
aplikovateľné, plus 10%.
Špecifické ocenenia sú k dispozícii v prípade predaného, použitého a opraveného tovaru.
Hlavné klauzuly
Poistenie pokrýva všetky riziká straty alebo poškodenia predmetu poistenia okrem vylúčení
uvedených v poistnej zmluve. Hlavné klauzuly:
INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)
INSTITUTE FROZEN FOOD CLAUSES (A) (Excluding Frozen Meat)
INSTITUTE FROZEN MEAT CLAUSES (A)
INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO)
INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO)
(Kópie týchto a všetkých ďalších klauzúl sú k dispozícii na požiadanie.)
Špecifické podmienky poistného krytia sa vzťahujú na nasledujúce kategórie tovarov:
• Lietadlá
• Starožitnosti a umelecké diela
• Cement
• Charitatívny tovar a humanitárna pomoc
• Riziká spojené s výstavami
• Potreby pre domácnosť a osobný hnuteľný majetok
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Vojenský tovar, zbrane, munícia a výbušniny
Motorové vozidlá
Prototypy a jedinečné produkty
Riziká spojené s uskladnením
Tovary s kontrolovanou teplotou
Rýchlo sa kaziace a na teplotu citlivé tovary
Lode

Vylúčenia / podmienky
Vylúčenia alebo podmienky poistného krytia môžu byť špecifické alebo implikované na základe
poistného zákona alebo toho, čo je zvyčajné. Nasledujúce sú najdôležitejšie, avšak tento zoznam nie
je vyčerpávajúci.
Špecifické vylúčenia
Akýkoľvek úmyselný čin zákazníka alebo niekoho kto koná v jeho mene, ktorého následkom je strata
alebo škoda a ktorý je známy ako úmyselný priestupok.
Bežné opotrebenie, bežné priesaky a bežná strata na váhe alebo objeme.
Zlé, nedostatočné alebo nevhodné balenie, príprava alebo uloženie tovaru zo strany zákazníka.
Akákoľvek strata alebo škoda, ktorá vznikne v priamom dôsledku vlastnosti alebo povahy
prepravovaného tovaru, známe ako inherentné slabé stránky.
Strata, ktorá vznikne v dôsledku omeškania dodania zásielky.
Insolventnosť alebo neplnenie finančných záväzkov zo strany prepravcu.
Strata alebo škoda spôsobená akoukoľvek zbraňou alebo zariadením, ktoré využívajú štiepenie
atómov alebo fúziu.
Mechanická, elektrická alebo elektronická narušenie chodu alebo porucha na tovare, ak nie je
spôsobené v dôsledku poisteného rizika.
Poistné krytie ostáva v platnosti počas celého obdobia, kedy je tovar predmetom nejakého procesu,
nezahŕňa však žiadne straty alebo škody spôsobené týmto procesom.
V prípade tovarov, ktoré sú prepravované nebalené alebo nechránené, vrátane tých, ktoré sa
nachádzajú na palube v otvorenom kontajneri alebo na súši uložené na plochách alebo na nekrytých
nákladných vozidlách, sa poistné krytie nevzťahuje na nároky týkajúce sa poškodenia vodou,
poškodenia náterov, odlamovania, preliačení, poškrabania, poničenia, pomliaždenia, korózie, oxidácie
a zmeny farby.
Akákoľvek strata alebo škoda, na ktorú sa vzťahuje iná jestvujúca poistná zmluva. Toto je známe ako
„neprispievanie“.
Strata alebo škoda spôsobená terorizmom v čase, kedy tovar NIE JE predmetom tranzitu.
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Implikované vylúčenia
Strata alebo poškodenie tovaru v čase, kedy je na súši a to v dôsledku vojny, občianskej vojny,
revolúcie, rebélie, povstania alebo občianskeho nepokoja alebo akéhokoľvek nepriateľského činu
znepriatelenej strany alebo takého, ktorý je namierený proti nej.
Následné straty alebo akékoľvek nepriame straty. Toto poistenie sa vzťahuje len na priame straty
alebo poškodenie tovaru.
Implikované podmienky
Zákazník musí mať v čase straty majetkový podiel na tovare, ktorý je možné poistiť.
Zákazník musí poskytnúť poisťovateľovi pred uzatvorením poistnej zmluvy všetky podstatné
informácie, ktoré môžu mať vplyv na vyhodnotenie rizík zo strany poistiteľa.
Podhodnotené poistenie (ocenenie nižšie než je správna hodnota tovaru) môže mať za následok to, že
zákazník prispeje pomerne k výške straty.
Poistné krytie je podmienené uhradením príslušného poistného.
Spoluúčasť
Žiadna, pokiaľ to poisťovatelia špecificky nevyžadujú v jednotlivých prípadoch. Poistné je dohodnuté
medzi zákazníkom a poistiteľom.
Poisťovateľ
AIG Europe Limited
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