Vážené dámy, Vážení pánové,

Česká společnost pro dopravní právo, z.s. si Vás tímto dovoluje pozvat v rámci každoročně
pořádaného cyklu školení na seminář s názvem

Pojištění přepravy
KDY: 18.11.2020, 9:00 až 13:00
KDE: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Vzdělávací a informační
pracoviště, Pod výtopnou 367/2, 186 00 Praha 8 – Karlín*
Přednášející: Ing. Markéta Remetančíková, Martin Slečka, DiS.
CENA:
Členové ČSDP: 950 Kč za osobu**
Členové SSL a ČESMAD, druhý a další účastník přihlášený členem ČSDP: 1.500 Kč za osobu
Plná cena: 1.950 Kč za osobu

Náplň semináře: Seminář je zaměřen komplexně na pojištění přepravovaných zásilek a
pojištění odpovědnosti jednotlivých subjektů v logistickém řetězci, především pak pojištění
odpovědnosti dopravce a zasílatele (a to i zasílatele v postavení dopravce).
Seminář je určen zájemcům z řad široké odborné veřejnosti, především osobám působícím
v logistice a v pojišťovnictví.
Seminář bude rozdělen na dvě základní části:
I.
II.

Pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele
Pojištění přepravy zásilek (majetkové pojištění)
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I.
Pojištění odpovědnosti zasílatele a dopravce
Tato první část semináře bude zahrnovat následující:
a) Pojištění odpovědnosti zasílatele
Rozsahy a podmínky pojištění odpovědnosti zasílatele (včetně zasílatele v pozici dopravce
či skladovatele), doplňková pojištění, povinnosti, výluky, časté nedostatky pojistných
smluv, likvidace škod, překážky v likvidaci, příklady škod, doporučení pro sjednávání
pojistných smluv a likvidaci škod. Doporučení pro uzavírání zasílatelských smluv s
ohledem na možné dopady na případná pojištění. Prevence. Lhůty a regresy.
b) Pojištění odpovědnosti dopravce
Odpovědnost dopravce dle jednotlivých oborů s důrazem na silniční nákladní dopravu rozsah a výše odpovědnosti; zproštění odpovědnosti. Rozsahy a podmínky pojištění
odpovědnosti dopravce včetně doplňkových pojištění (smluvní dopravci, fantomoví
dopravci, čl. 24, 26 či 29 Úmluvy CMR, spotřební daň …), povinnosti, výluky, časté
nedostatky pojistných smluv, likvidace škod, překážky v likvidaci, příklady škod a jejich
ne/likvidnosti, doporučení pro sjednávání pojistných smluv a likvidaci škod. Doporučení
pro uzavírání přepravních smluv s ohledem na možné dopady na případná pojištění.
Související rizika. Prevence. Lhůty a regresy.
c) Související pojištění a další (ne)pojistitelná rizika
Pojištění odpovědnosti zaměstnance, „CTA“ pojištění (odpovědnosti za přepravované
návěsy), rizika spojená s imigranty, smluvní pokuty atd.
II. Pojištění přepravy zásilek
Předmět pojištění, Rozsah pojištění (krytí dle ICC), Pojistná částka a výše plnění, Doba
trvání pojištění, Územní rozsah a Restriktivní opatření, Typy pojistných smluv (rámcové,
jednorázové), vliv Incoterms, Výluky základní a připojistitelné, Povinnosti pojištěného,
Srovnání pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce s pojištěním přepravy
zásilek
Společná havárie,
Speciality - Ochranná doložka pro dovoz / vývoz, Marine Delay in Start up
Nejčastější příčiny vzniku škod, Nejčastější překážky v likvidaci škody. Doporučení pro
uzavírání pojistných, přepravních a zasílatelských smluv s ohledem na možné dopady na
pojištění přepravy. Související rizika. Prevence. Lhůty a regresy.
O lektorech: Ing. Markéta Remetančíková (SATUM CZECH s.r.o. - pojišťovací makléř
senior), Martin Slečka, DiS. (SATUM CZECH s.r.o. - specialista likvidace škod senior).
Přihlášení: V případě Vašeho zájmu se na seminář můžete přihlásit e-mailem zaslaným na
adresu info@csdp.cz. V přihlášce prosím uveďte název semináře a jména osob, které k účasti
na semináři přihlašujete. Máte-li nárok na slevu z ceny kurzu (členové ČSDP, členové SSL,
členové ČESMAD studenti a akademičtí pracovníci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity
Pardubice v rámci ujednané kvóty, atp.), uveďte tuto skutečnost rovněž v přihlašovacím emailu.
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Děkujeme Vám za Váš zájem o naše akce a těšíme se na setkání s Vámi
S pozdravem
Předsednictvo ČSDP

*Česká společnost pro dopravní právo, z.s. si vyhrazuje právo změnit formu konání semináře
z prezenční formy na webinář (případně na obdobnou běžnou formu distančního přednášení) v případě,
kdy to bude vyžadovat změna okolností (především opětovné zhoršení epidemiologické situace kolem
nemoci COVID-19) a to při zachování ceny kurzu. Osoby přihlášené na původní termín konání (jaro
2020) žádáme o krátké potvrzení účasti v novém termínu. V případě, že by počet zájemců o seminář klesl
pod 10 účastníků, pak si Česká společnost pro dopravní právo, z.s. vyhrazuje právo zrušit konání
semináře. O tomto kroku by byli účastníci s předstihem vyrozuměni a bylo by jim vráceno již případně
zaplacené kurzovné.
**Uvedená cena platí pro přihlášení jednoho účastníka členem ČSDP, za druhého a dalšího účastníka
stejného semináře přihlášeného takovýmto členem již bude účtována cena 1.500 Kč.
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