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ČLÁNEK 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1  Pojištění podle těchto Všeobecných pojistných podmínek (dále jen „pojistné 

podmínky“) je pojištěním proti riziku nezaplacení Pojištěných pohledávek za 

Odběrateli vyplývající z dodávek zboží anebo poskytování služeb na základě 

Smlouvy, kterou uzavřel Pojištěný s Odběratelem. 

1.2  Pojistným nebezpečím je riziko nezaplacení Pojištěné pohledávky z důvodu Platební 

neschopnosti Odběratele nebo z důvodu Platební nevůle Odběratele. 

1.3  V případech, kdy je Pojištěný osobou odlišnou od Pojistníka, je Pojistník povinen 

zajistit, aby závazky Pojištěného stanovené pojistnou smlouvou či pojistnými 

podmínkami byly splněny. 

ČLÁNEK 2 

POJISTNÝ ZÁJEM, POJIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY 

2.1   Pojištěnými pohledávkami jsou Pohledávky, které splňují současně všechny tyto 

podmínky  

a) vznikly v době trvání pojistné smlouvy a současně v době platnosti příslušného 
Úvěrového limitu na Odběratele, pokud jsou splněny podmínky Úvěrového limitu;  

b) mají v okamžiku jejich vzniku splatnost sjednanou nejdříve následující den po 
Dodání, a tato splatnost nepřekračuje nejdelší Platební podmínku uvedenou 
v pojistné smlouvě nebo v Úvěrovém limitu, pokud ji limit obsahuje; 

c) byly fakturovány nejpozději 1 měsíc ode dne Dodání. 

2.2  Pojištění se nevztahuje na pohledávky: 

a) z titulu úroků z prodlení, smluvních pokut, příp. jiných sankčních pohledávek; 

b) z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení; 

c) z finančních transakcí (poskytnutí zápůjčky, úvěru, ručení, finanční záruky 
apod.), nájmů, podnájmů, ubytování, pachtů; 

d) které vznikly v době přerušení pojištění; 

e) které vznikly před začátkem platnosti nebo po ukončení platnosti příslušného 
Úvěrového limitu, pokud není s Pojistitelem dohodnuto jinak; 

f) které Pojištěný nabyl postoupením, vkladem do základního kapitálu Pojištěného 
nebo které na Pojištěného přešly v souvislosti s přeměnou či jiným obdobným 
způsobem;  

g) za Odběratelem, který je vzhledem k Pojištěnému, Pojistníkovi nebo Oprávněné 
osobě v některém ze vztahů uvedených v ust. § 78 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, v platném znění, nebo s alespoň některým z nich tvoří 
koncern nebo jej společně s alespoň některým z nich ovlivňuje stejná vlivná 
osoba nebo ovládá stejná ovládající osoba;  

h) vzniklé poté, kdy bylo nebo mělo být Pojistiteli zasláno Oznámení hrozby pojistné 
události;  

i) o kterých tak stanoví pojistná smlouva nebo jiné smluvní ujednání. 
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ČLÁNEK 3 

VZNIK POJIŠTĚNÍ, JEHO TRVÁNÍ A ZÁNIK; TRVÁNÍ 

POJISTNÉ SMLOUVY 

3.1 VZNIK POJIŠTĚNÍ 

Pojištění jednotlivých Pohledávek vzniká dnem Dodání zboží nebo služeb dle 

sjednaných dodacích podmínek Odběrateli. 

3.2 ZÁNIK POJIŠTĚNÍ 

Pojištění Pojištěných pohledávek zaniká: 

a) dnem zaplacení Pojištěné pohledávky; v případě částečné úhrady Pojištěné 

pohledávky zůstává její neuhrazená část pojištěná i nadále; za zaplacení je 

považován i zápočet pohledávek popř. obdobný právní institut, se kterým je 

spojen zánik Pohledávky; 

b) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro Oznámení hrozby pojistné 

události; pokud oznámení bylo zasláno, ale neobsahovalo všechny Pojištěné 

pohledávky, zaniká pojištění těch Pojištěných pohledávek, které v něm nebyly 

uvedeny; 

c) dnem postoupení Pojištěné pohledávky na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu Pojistitele;  

d) pokud hlášení obratu nebylo zasláno ve sjednané lhůtě nebo nebylo úplné; 

pojištění zaniká u nenahlášených Pojištěných pohledávek marným uplynutím 

lhůty pro hlášení obratu, nebo 

e) prodloužením jejich splatnosti bez předchozího písemného souhlasu Pojistitele, 

pokud takto prodloužená splatnost přesáhne nejdelší Platební podmínku 

uvedenou v pojistné smlouvě nebo v Úvěrovém limitu. 

3.3 PŘERUŠENÍ POJIŠTĚNÍ 

3.3.1 Pojištění se přerušuje v případě, že nebylo uhrazeno pojistné (včetně 
případného doplatku minimálního pojistného a malusu). 

3.3.2 Doba přerušení počne běžet uplynutím dvou měsíců ode dne splatnosti 
nejstarší neuhrazené Pohledávky na pojistné. 

3.3.3 V době přerušení 

a) nevzniká pojištění Pohledávek, které vznikly v době přerušení pojištění, 
a zároveň 

b) škodné události, vzniklé v době přerušení pojištění, nejsou pojistnými 
událostmi, i když jinak splňují definici pojistné události.  

3.3.4 Přerušení pojištění končí dnem, kdy byly uhrazeny všechny splatné 
pohledávky Pojistitele vyplývající z pojistné smlouvy nebo s ní související.  

3.4  TRVÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY 

3.4.1  Pojistná smlouva je uzavřena na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvě.  

3.4.2 Pojistná smlouva končí: 

a) uplynutím pojistné doby, pokud nedošlo k jejímu prodloužení; 
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b) nezaplacením pojistného, a to dnem následujícím po marném uplynutí 
lhůty stanovené Pojistitelem v upomínce k zaplacení; 

c) dohodou smluvních stran; 

d) vydáním rozhodnutí, kterým je zjištěn úpadek Pojistníka. 

3.4.3  Ukončení pojistné smlouvy nemá vliv na trvání pojištění jednotlivých 

Pojištěných pohledávek, u kterých vzniklo pojištění v době trvání pojistné 

smlouvy. 

3.4.4  Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2805 až § 2808 Občanského zákoníku, 

týkající se ukončení pojištění, se nepoužijí. 

ČLÁNEK 4 

ÚVĚROVÝ LIMIT 

4.1 ÚVĚROVÝ LIMIT 

4.1.1 Úvěrový limit představuje maximální saldo Pojištěných pohledávek, za které 
může být v případě vzniku pojistné události vyplaceno pojistné plnění. 

4.1.2 Pojistitel stanoví Úvěrový limit na základě žádosti Pojistníka vždy na 
konkrétního Odběratele, a to vydáním rozhodnutí pojistitele o Úvěrovém limitu 
(dále jen „Rozhodnutí“). Rozhodnutím se rozumí i jakékoliv rozhodnutí 
Pojistitele o změně nebo zrušení Úvěrového limitu. 

4.1.3 Pojistitel je oprávněn Úvěrový limit kdykoliv zvýšit, snížit nebo zrušit. V rámci 
vydaného Rozhodnutí je Pojistitel oprávněn stanovit nebo změnit podmínku 
nutnou pro vznik pojištění. Podmínky Úvěrového limitu mají přednost před 
ustanoveními pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek a před dodatky 
k pojistné smlouvě, příp. jinými dohodami, které byly sjednány před 
stanovením podmínky Úvěrového limitu, pokud není v pozdějším dodatku 
k pojistné smlouvě stanoveno jinak. 

4.2 PLATNOST ÚVĚROVÉHO LIMITU  

4.2.1 Platností Úvěrového limitu se rozumí vymezení časového období, ve kterém 

mohou vzniknout Pojištěné pohledávky za daným Odběratelem. 

4.2.2 Úvěrový limit platí ode dne jeho platnosti na dobu neurčitou, pokud není 

v Rozhodnutí stanoveno jinak.  

4.2.3 Při každé žádosti o nový Úvěrový limit nebo o změnu již platného Úvěrového 

limitu je Pojistník nebo Pojištěný povinen oznámit Pojistiteli veškeré případy 

nezaplacení Pohledávek Odběratelem a všechny okolnosti, jež by mohly vést 

k Platební neschopnosti nebo nepříznivé ekonomické situaci Odběratele, 

které jsou Pojistníkovi v době podání žádosti známy. 

4.2.4 Rozhodnutí jsou přísně důvěrná. Pojistník a Pojištěný jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost o jejich obsahu a bez souhlasu Pojistitele nesdělovat 

jejich obsah třetím osobám.  

4.3 ZMĚNY ÚVĚROVÉHO LIMITU 

4.3.1 Rozhodnutí, kterým se navyšuje Úvěrový limit, znamená, že ode dne platnosti 

navýšení Úvěrového limitu došlo ke změně předchozího Rozhodnutí 

zvýšením celkové částky limitu, přičemž nová výše Úvěrového limitu uvedená 

v Rozhodnutí v sobě obsahuje jak navýšení limitu, tak i jeho původní výši. 

Navýšení Úvěrového limitu je platné od data uvedeného v Rozhodnutí 

a vztahuje se na Pojištěné pohledávky vzniklé nejdříve od tohoto data. 
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4.3.2 V případě snížení Úvěrového limitu se nová výše Úvěrového limitu vztahuje 

na Pojištěné pohledávky vzniklé ode dne následujícího po datu platnosti 

Rozhodnutí, přičemž Pojištěné pohledávky vzniklé do doby této změny jsou 

stále pojištěny až do původní výše Úvěrového limitu. Nové Pojištěné 

pohledávky vzniklé ode dne následujícího po datu platnosti nové výše 

Úvěrového limitu lze pak odškodnit až v případě, že Pojištěné pohledávky 

vzniklé v době platnosti původní výše jsou uhrazeny, resp. Úvěrový limit je 

k datu Oznámení hrozby pojistné události uvolněn do té míry, aby do něj 

mohly být nově vzniklé Pojištěné pohledávky zahrnuty. 

4.3.3 V případě ukončení platnosti Úvěrového limitu končí Úvěrový limit dnem 

uvedeným v rozhodnutí o jeho ukončení. V takovém případě se Úvěrový limit 

vztahuje na všechny Pojištěné pohledávky, které vznikly nejpozději v den 

ukončení platnosti Úvěrového limitu.  

4.3.4 V případě, že je nově stanovena nebo změněna podmínka Úvěrového limitu, 

vztahuje se tato podmínka na všechny Pojištěné pohledávky vzniklé ode dne 

následujícího po dni platnosti takto stanovené nebo změněné podmínky. 

ČLÁNEK 5 

POJISTNÁ UDÁLOST 

5.1 OZNÁMENÍ HROZBY POJISTNÉ UDÁLOSTI  

5.1.1 V případě, že Odběratel neuhradil ve splatnosti jakoukoliv z Pohledávek 
Pojištěného, je Pojištěný povinen zaslat Pojistiteli Oznámení hrozby pojistné 
události na Odběratele, a to nejpozději poslední den lhůty pro Oznámení 
hrozby pojistné události stanovené v pojistné smlouvě. 

5.1.2 Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni splatnosti uvedeném na faktuře 
nejdříve splatné nezaplacené Pohledávky a končí jejím marným uplynutím 
nebo doručením Oznámení hrozby pojistné události Pojistiteli. Prodloužení 
splatnosti nemá vliv na počátek běhu lhůty. 

5.1.3 V případě platební neschopnosti je Pojištěný povinen doručit Pojistiteli 
Oznámení hrozby pojistné události do 1 měsíce ode dne následujícího po dni, 
kdy se o Platební neschopnosti Odběratele dozvěděl nebo měl dozvědět, 
pokud dříve neuplyne lhůta pro Oznámení hrozby pojistné události podle odst. 
5.1.1 a 5.1.2 tohoto článku. 

5.1.4 V Oznámení hrozby pojistné události je Pojištěný povinen uvést všechny 
Pohledávky za Odběratelem, jehož se Oznámení hrozby pojistné události týká 
a všechny ostatní pohledávky, které nejsou Pohledávkami ve smyslu definice 
uvedené v článku 10. 

5.2 POJISTNÁ UDÁLOST 

5.2.1 Pojistnou událostí je škodná událost, pokud byly splněny podmínky stanovené 
pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami, Úvěrovým limitem a příslušnými 
právními předpisy. 

5.2.2 Škodnou událostí je nezaplacení Pohledávek v době splatnosti, a ani 

a) v průběhu čekací doby běžící ode dne následujícího po dni doručení 
Oznámení hrozby pojistné události Pojistiteli v případě Platební nevůle, 
nebo 

b) ke dni Oznámení hrozby pojistné události z důvodu Platební neschopnosti 
Odběratele. 
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5.2.3 Škodná událost vzniká 

a) v případě Platební neschopnosti dnem doručení Oznámení hrozby 
pojistné události, 

b) v případě Platební nevůle uplynutím čekací doby běžící ode dne 
následujícího po dni, kdy Pojistitel obdrží Oznámení hrozby pojistné 
události, nebo prvním dnem po splatnosti nejdříve splatné Pojištěné 
pohledávky, která byla předmětem Oznámení hrozby pojistné události, 
pokud tato splatnost nastane až po uplynutí čekací doby. 

V případě, že k Platební neschopnosti dojde v průběhu čekací doby, vzniká 
škodná událost dnem, kdy se Pojistitel o Platební neschopnosti dozví, pokud 
tento den předchází datu uplynutí čekací lhůty. 

5.2.4 V případě, že část nebo všechny Pohledávky jsou posouzeny jako Sporné 
pohledávky, vzniká škodná událost týkající se takových Sporných pohledávek 

a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu (soudu nebo 
rozhodčího soudu), nebo 

b) dnem uzavření dohody o narovnání, příp. jiné obdobné dohody mezi 
Pojištěným a Odběratelem, na základě které jsou Pojištěné pohledávky 
Odběratelem uznány, 

a to ve vztahu k těm Sporným pohledávkám, jež byly uznány. 

5.2.5 Pojištěný je povinen oznámit Pojistiteli výsledek sporu do 1 měsíce od právní 
moci takového rozhodnutí nebo ode dne uzavření dohody o narovnání, příp. 
jiné obdobné dohody. 

5.2.6 Pojištěný je povinen doručit Pojistiteli všechny doklady nutné pro šetření 
pojistné události, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku škodné události. 

5.3 ROZHODNUTÍ O POJISTNÉM PLNĚNÍ 

5.3.1 Pojistitel vydá na základě výsledků šetření pojistné události rozhodnutí 
o pojistném plnění, ve kterém rozhodne o výši nároku na pojistné plnění. 

5.3.2 Rozhodnutí o pojistném plnění Pojistitel vydá do 1 měsíce od vzniku škodné 
události nebo od doručení všech dokladů nutných pro ukončení šetření 
pojistné události, pokud byly doručeny po vzniku škodné události. 

ČLÁNEK 6 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 

6.1 OBECNÉ USTANOVENÍ 

6.1.1 Pojištěný je povinen pečovat s odbornou péčí o Pohledávky, zejména dbát na 
jejich dobytnost a právní vymahatelnost, účastnit se řádně soudních a jiných 
řízení, která byla nebo budou zahájena za účelem vymožení Pohledávek a 
činit veškerá jednání, která mu jako věřiteli činit přísluší. 

6.1.2 Pojištěný je povinen zúčastnit se insolvenčních a likvidačních řízení, týkajících 
se Odběratele, řádně a včas přihlásit do takových řízení své Pohledávky 
s  cílem zachovat jejich vymahatelnost a dobytnost. 

6.1.3 Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu sám informovat Pojistitele 
o všech skutečnostech týkajících se soudních a jiných řízení, aktuálního stavu 
Pohledávek, osoby Odběratele a osob poskytujících zajištění Pohledávek. 

6.1.4 Pojištěný je povinen pečovat se stejnou odbornou péčí o všechny Pohledávky 
(pojištěné i nepojištěné) za daným Odběratelem. 
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6.2 VYMÁHÁNÍ  

6.2.1 Pojištěný je oprávněn po zaslání Oznámení hrozby pojistné události a kdykoliv 
v průběhu čekací doby požádat Pojistitele, aby převzal vymáhání Pohledávek. 
V případě, že o to Pojistitel požádá, je Pojištěný povinen mu vymáhání 
Pohledávek předat.  

6.2.2 Pokud je sjednáno v pojistné smlouvě, je Pojištěný za vymáhání Pohledávek 
povinen uhradit Pojistiteli odměnu ve výši a dle podmínek sjednaných 
v pojistné smlouvě.  

6.2.3 V případě, že Pohledávky bude vymáhat Pojistitel, je Pojištěný povinen 
Pojistiteli vymáhání těchto Pohledávek umožnit a poskytnout mu veškerou 
součinnost.   

6.2.4 Součinností Pojištěného se rozumí zejména 

a) učinění všech nezbytných kroků podle pokynů Pojistitele, které Pojistitel 
sám nemůže učinit (podání žalob, insolvenčních návrhů a přihlášek do 
insolvenčních řízení, uzavření splátkových kalendářů apod.) a 

b) udělení plné moci Pojistiteli pro konkrétní právní jednání nebo prokázání 
oprávnění Pojistitele k vymáhání Pohledávek, pokud k tomu byl 
Pojistitelem vyzván. 

6.2.5 Způsob vymáhání Pohledávek, zejména uzavření splátkových kalendářů, 
podání žaloby nebo návrhu na exekuci, postoupení Pohledávek na třetí osobu 
za úplatu, zahájení insolvenčního řízení nebo předání vymáhání třetí osobě, 
příp. upuštění od některých jednání, vymáhání či ukončení vymáhání 
Pohledávek, je předmětem dohody Pojistitele a Pojištěného. V případě, že 
taková dohoda není možná, rozhoduje o způsobu vymáhání Pojistitel. 

6.2.6 Pojištěný je povinen 

a) postupovat podle dohodnutého způsobu vymáhání, resp. podle pokynů 

Pojistitele, pokud k dohodě nedošlo;  

b) bez souhlasu Pojistitele neučinit žádná jednání, jimiž by bylo 

znemožněno nebo omezeno vymáhání Pohledávek, byla omezena nebo 

snížena jejich právní vymahatelnost a dobytnost nebo jakkoliv omezena 

práva Pojištěného vůči Odběrateli;  

c) informovat v průběhu vymáhání Pohledávek Pojistitele o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví, které mohou mít vliv na vznik nebo 

rozsah škodné události nebo na způsob vymáhání Pohledávek. 

6.3 NÁKLADY 

6.3.1 Pojistitel se podílí na předem odsouhlasených a skutečně a účelně 

vynaložených nákladech na vymáhání Pohledávek, a to ve výši odpovídající 

podílu Kryté škody na Pohledávkách uvedených v Oznámení hrozby pojistné 

události. Pojistitel takto stanovené náklady uhradí ve výši snížené 

o Spoluúčast. 

6.3.2 Pojistitel se nepodílí na nákladech, které byly vynaloženy bez jeho souhlasu. 

Pojistitel se nepodílí na nákladech.  

a) na přihlášení Pohledávek do insolvenčního řízení (příp. analogického 
řízení v zahraničí); 

b) vynaložených na splnění povinností stanovených pojistnou smlouvou a 
pojistnými podmínkami nebo splnění podmínky Úvěrového limitu; 
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c) na vlastních nákladech Pojištěného; vlastní náklady jsou náklady 
na jednání, která byla učiněna přímo Pojištěným bez spolupráce třetích 
osob. 

6.3.3 V případě, že náklady hradí průběžně přímo Pojištěný, uhradí Pojistitel 

Pojištěnému náklady podle odst. 6.3.1 poté, co Pojištěný doloží jejich 

vynaloženou výši. 

6.3.4 V případě, že náklady hradí průběžně Pojistitel, je Pojištěný povinen uhradit 

Pojistiteli tu část nákladů, na které se Pojistitel nepodílí. 

6.3.5 V případě Sporných pohledávek se Pojistitel podílí na nákladech na 

vymáhání pouze těch Sporných pohledávek, u nichž vznikla škodná událost 

podle článku 5.2.4. Pojistitel podíl na těchto nákladech hradí až po vzniku 

škodné události. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Pojištěného 

vyžádat si souhlas Pojistitele s úhradou takových nákladů před jejich 

vynaložením. 

6.3.6 V případě, že Pohledávky Pojištěného budou v rámci soudního či obdobného 

řízení zcela nebo zčásti pravomocně popřeny nebo bude zcela nebo zčásti 

pravomocně zamítnut nárok Pojištěného na Pohledávky, je Pojištěný povinen 

ve lhůtě 10 dnů od výzvy Pojistitele vrátit Pojistiteli jím uhrazené náklady 

nebo jejich část, odpovídající výši popřených Pohledávek, resp. výši 

zamítnutého nároku na Pohledávky.  

6.4 VÝNOSY 

6.4.1 Výnosy se rozdělují mezi Pojistitele a Pojištěného. Podíl Pojistitele na 
Výnosech je určen ve stejné výši, jako je podíl Kryté škody na Pohledávkách 
uvedených v Oznámení hrozby pojistné události. 

a) V případě Výnosů získaných před výplatou pojistného plnění se Krytá 
škoda snižuje o výše uvedený podíl. Pojištěný je povinen oznámit 
pojistiteli Výnosy nejpozději do 10 dnů od jejich získání.  

b) V případě Výnosů získaných po výplatě pojistného plnění je Pojištěný 
povinen výše uvedený podíl na Výnosech, snížený o procentní výši 
spoluúčasti, zaslat pojistiteli, a to nejpozději do 10 dnů od jejich získání. 

6.4.2 Pojistiteli náleží poměrná část Výnosů až do výše vyplaceného pojistného 
plnění a nákladů na vymáhání Pohledávek, včetně dalších nákladů účelně 
vynaložených Pojistitelem v souvislosti s pojistnou událostí a výplatou 
pojistného plnění.  

6.4.3 Pojistitel má právo požadovat postoupení Pohledávek ve výši odpovídající 
pojistnému plnění a Pojištěný je povinen takové Pohledávky na Pojistitele 
postoupit.  Postoupením takových Pohledávek zanikají práva a povinnosti 
Pojistitele a Pojištěného týkající se vymáhání Pohledávek, nákladů a 
rozdělování Výnosů. 

ČLÁNEK 7 

POJISTNÉ PLNĚNÍ 

7.1 POJISTNÉ PLNĚNÍ 

7.1.1 Pojistné plnění Pojistitel vyplatí do 15 dnů od vydání rozhodnutí o pojistném 
plnění. 

7.1.2 Vyplacením pojistného plnění Oprávněné osobě nedochází k úhradě 
Pohledávek ani k jejich snížení nebo zániku. Pohledávky po vyplacení 
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pojistného plnění nepřechází na Pojistitele. Věřitelem Pohledávek zůstává 
Pojištěný.  

7.1.3 Pohledávky, kterých se týkala pojistná událost, resp. vyplacené pojistné 
plnění, mohou přejít na Pojistitele pouze na základě smlouvy o postoupení. V 
případě, že právní předpisy upravují nebo budou upravovat možnost přechodu 
pohledávek v důsledku vyplacení pojistného plnění na základě zákona, taková 
ustanovení se nepoužijí. 

7.1.4 Postoupit pohledávku na pojistné plnění lze pouze s předchozím písemným 
souhlasem Pojistitele.   

7.1.5 V případě, kdy na Pohledávkách, které byly uvedeny v Oznámení hrozby 
pojistné události, vázne v okamžiku vzniku pojistné události zástavní právo, 
není Pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění, dokud se zástavní věřitel 
nevzdá zástavního práva u takových Pohledávek.   

7.2 VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

7.2.1 Pojistné plnění je vyplaceno v případě pojistné události ve výši Kryté škody 
v okamžiku vzniku škodné události, od které je odečtena Spoluúčast a 
případně další sjednané odečitatelné položky. 

7.3 MAXIMÁLNÍ HRANICE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

7.3.1 Maximální hranice pojistného plnění za pojistnou dobu je maximální výše 
všech pojistných plnění vztahujících se k dané pojistné době, která mohou být 
vyplacena.  

7.3.2 Pojistné plnění se vztahuje k té pojistné době, ve které vznikla nejstarší 
Pojištěná pohledávka, která byla předmětem Oznámení hrozby pojistné 
události. 

ČLÁNEK 8 

VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ, SNÍŽENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

8.1 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

Pojistnou událostí nejsou škodné události: 

a) pokud byla škodná událost zaviněna zcela nebo zčásti Pojistníkem, 

Pojištěným, Oprávněnou osobou nebo osobou jednající jejich jménem;  

b) pokud Pohledávky vyplývají ze Smlouvy, která je z části nebo zcela neplatná a 

tato neplatnost má vliv na vznik škodné události nebo její rozsah;   

c) vyplývající z Dodání zboží nebo poskytnutí služeb bez náležitých potřebných 

oprávnění nebo v důsledku porušení příslušných právních předpisů nebo v 

důsledku porušení podmínek Smlouvy ze strany Pojištěného; 

d) týkající se Pohledávek uvedených v Oznámení hrozby pojistné události, ke 

kterým nebyly předloženy všechny potřebné dokumenty dokládající jejich 

existenci, vznik pojistné události a její rozsah a to ani v dodatečné lhůtě 

stanovené v písemné výzvě Pojistitele k doložení dokumentů, přičemž tato 

lhůta činí minimálně 1 měsíc;  

e) které byly přímo nebo nepřímo způsobeny nebo vznikly v souvislosti s 

 jaderným, toxickým nebo jakýmkoliv jiným zamořením, kontaminací, nebo 

výbuchem nebo 

 válkou, vyhlášenou či nevyhlášenou, alespoň mezi dvěma z uvedených 
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zemí: Francie, Čína, Rusko, Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska, USA. 

8.2 SNÍŽENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění: 

a) až o 100 %, pokud Pojistník nebo Pojištěný poskytl Pojistiteli nepravdivé nebo 
neúplné informace, zejména při sjednávání a změnách pojistné smlouvy; 

b) až o 100 %, pokud Pojistník nesplní jakýkoli svůj závazek z pojistné smlouvy 
nebo pojistných podmínek, nebo uvede vědomě nepravdivé nebo neúplné 
údaje týkající se pojistné události, jejího rozsahu nebo příčin jejího vzniku; tím 
nejsou dotčeny jiné následky porušení závazků Pojistníka;  

c) ve stejném procentním rozsahu, v jakém došlo ke zkrácení pojištění 
Pohledávek za období, za které je uplatňována Krytá škoda, pokud Pojištěný 
nenahlásil v rámci hlášení obratu řádně všechny své Pojištěné pohledávky. 

ČLÁNEK 9 

POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO 

9.1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

9.1.1 Pojištěný je při obchodní činnosti se svými Odběrateli povinen postupovat s 
péčí řádného hospodáře. 

9.1.2 Za tím účelem je Pojištěný zejména povinen:  

a) provádět všechny své obchody, z nichž Pojištěnému vznikají Pojištěné 
pohledávky, se stejnou péčí a obezřetností, jakou věnuje sjednávání 
nepojištěných obchodů;  

b) zajistit zachování svých práv proti Odběrateli nebo třetí osobě; 

c) nést část rizika ve výši Spoluúčasti, za kterou nenáleží pojistné plnění, 
pokud mu Pojistitel k jinému pojištění rizika neudělí písemný souhlas; 

d) nahlásit v rámci hlášení obratu souhrn všech Pojištěných pohledávek, na 
které se vztahuje pojištění podle odst. 2.1 těchto pojistných podmínek v 
dané pojistné době;  

e) poskytnout Pojistiteli veškerou součinnost nutnou k šetření pojistné 
události; 

f) uplatnit podle pokynu Pojistitele veškeré zajišťovací instrumenty, zejména 
pak ručení, garance, směnky apod.;   

g) vždy učinit všechny kroky a všechna účelná opatření, kterými může 
zabránit vzniku škody nebo omezit její hrozící výši. 

9.1.3 Pojištěný je povinen po celou dobu platnosti pojistné smlouvy neprodleně 
oznámit Pojistiteli všechny podstatné změny v údajích, které uvedl v žádosti o 
uzavření pojistné smlouvy, zejména změny v předmětu podnikání a právní 
formy, fúze apod. a bankovního účtu, nejpozději však do 10 dnů ode dne dané 
změny.  

9.2 PROKÁZÁNÍ POHLEDÁVEK 

9.2.1 Pojistník a Pojištěný, příp. Oprávněná osoba jsou povinni prokázat existenci 
Pohledávek uvedených v Oznámení hrozby pojistné události včetně existence 
dodávky zboží nebo poskytnutí služeb a celkový průběh obchodu, z něhož 
Pohledávky vznikly.  
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9.2.2 Pojištěný je povinen na vyžádání Pojistitele předložit Pojistiteli veškeré 
doklady, které budou nutné pro prokázání splnění podmínek pojištění, 
existence Pohledávek včetně existence skutečného Dodání zboží nebo 
poskytnutí služeb, vzniku pojistné události a nároku na pojistné plnění. 

9.2.3 Pojistník a Pojištěný jsou povinni umožnit Pojistiteli výkon práva kontroly, 
zejména jsou povinni poskytnout Pojistiteli veškeré dokumenty anebo ověřené 
kopie Smluv včetně jejich změn a dodatků a související dokumentace. 
Pojistitel je oprávněn ověřit si úplnost, přesnost a pravdivost poskytnutých 
informací a dokumentace.  

9.3 POSTOUPENÍ POJIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY 

9.3.1 Postoupit Pojištěné pohledávky a Pohledávky uvedené v Oznámení hrozby 
pojistné události lze pouze s předchozím písemným souhlasem Pojistitele. 
Pojistitel má právo v písemném souhlasu s postoupením stanovit podmínky, 
za kterých zůstane pojištění postoupených Pojištěných pohledávek 
zachováno. 

9.4 VRÁCENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ  

9.4.1 V případě, že po výplatě pojistného plnění bude zjištěno, že před výplatou 
pojistného plnění existovaly nebo po výplatě pojistného plnění vznikly 
skutečnosti, pro které by jinak nebyla dána povinnost Pojistitele poskytnout 
pojistné plnění, je Pojištěný povinen vrátit Pojistiteli vyplacené pojistné plnění. 

9.4.2 Pojistné plnění je Pojištěný povinen vrátit nejpozději do 10 dnů od doručení 
výzvy Pojistitele, nestanovil-li Pojistitel v takové výzvě lhůtu delší. 

ČLÁNEK 10 

VYMEZENÍ POJMŮ  

Dodání -  okamžik, ve kterém bylo v souladu se Smlouvou Odběrateli nebo jím pověřené 

osobě umožněno nakládat se zbožím nebo mu byly poskytnuty služby, a to v místě a 

způsobem určeným ve Smlouvě. V případě dokumentárního inkasa je touto skutečností 

okamžik, kdy zboží a doklady o vlastnictví zboží jsou dodány na místo určení.  

Krytá škoda -  celková suma neuhrazených Pojištěných pohledávek (po splatnosti nebo 

před splatností), u nichž pojištění trvalo v době Oznámení hrozby pojistné události, 

maximálně však ve výši Úvěrového limitu.  

Občanský zákoník -  zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění. 

Odběratel -  právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, která uzavřela s Pojištěným v 

rámci své podnikatelské činnosti Smlouvu a vůči níž má Pojištěný Pohledávky, a na kterou je 

stanoven platný Úvěrový limit. 

Oprávněná osoba - osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné 

plnění. 

Oznámení hrozby pojistné události - písemné oznámení Pojištěného nebo Oprávněné 

osoby nebo Pojistníka o nezaplacení Pohledávek nebo o Platební neschopnosti nebo 

informací o nepříznivé ekonomické situaci Odběratele, doručené Pojistiteli nejpozději ve lhůtě 

pro Oznámení hrozby pojistné události. Datem Oznámení hrozby pojistné události se rozumí 

datum doručení Pojistiteli.  

Platební neschopnost - zjištění úpadku Odběratele příslušným orgánem podle právních 

předpisů upravujících insolvenční řízení, příp. analogický institut v cizozemském právu, 
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kterému příslušný právní řád přiznává stejné nebo obdobné účinky jako zjištění úpadku v 

českém právu. Pojem Platebně neschopný platí obdobně.  

Platební nevůle - nezaplacení Pohledávky ve lhůtě splatnosti z jiných důvodů než z důvodu 

Platební neschopnosti.  

Platební podmínka - maximální lhůta, ve které má být Pohledávka ode dne dodání zboží 

nebo služeb zaplacena. 

Pohledávka -  jakýkoliv peněžitý nárok Pojištěného vůči Odběrateli vyplývající ze Smlouvy, 

vyjma pohledávek uvedených v odst. 2.2 písm. a), b), c), f), g) a h) těchto pojistných 

podmínek 

Pojistitel -  Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.,  IČO: 272 45 322, se 

sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00. 

Pojistník - osoba, která s Pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 

Pojištěná pohledávka - Pohledávka, u které v souladu s pojistnou smlouvou vzniklo 

pojištění. 

Pojištěný - osoba, na jejíž majetek se pojištění vztahuje.  

Smlouva - každá právně závazná smlouva mezi Pojištěným a jeho Odběratelem, jejímž 

předmětem je koupě zboží anebo poskytnutí služeb za úplatu, s výjimkou koupě na zkoušku 

a závazků na základě komisionářských smluv. 

Sporná pohledávka - Pojištěná pohledávka neuhrazená v důsledku popření její výše nebo 

oprávněnosti nebo pro nesouhlas s vyrovnáním dluhů Pojištěného vůči Odběrateli nebo pro 

nesouhlas s právy Pojištěného. Spornou pohledávkou však není Pojištěná pohledávka, jejíž 

výše a oprávněnost, resp. důvod jejího vzniku, byly uznány na základě některé z níže 

uvedených skutečností: 

a) písemné prohlášení Odběratele, pokud Odběratel neuplatní protinárok vůči 
Pojištěnému; 

b) pravomocné rozhodnutí soudu či jiného orgánu, který má pravomoc v dané věci 
rozhodovat, pokud nebylo zrušeno, nebo 

c) zjištění Pohledávky insolvenčním správcem, resp. soudem v případě 
insolvenčního řízení. 

Spoluúčast - hodnotový nebo procentní podíl Pojištěného na Kryté škodě, na nákladech 

souvisejících s vymáháním Pohledávek nepřevyšujících Krytou škodu a na Výnosech. 

Úvěrový limit - maximální saldo Pohledávek, za které může být v případě vzniku pojistné 

události vyplaceno pojistné plnění. 

Výnosy – jakákoliv plnění získaná Pojistníkem nebo Pojištěným nebo Pojistitelem po datu 

Oznámení hrozby pojistné události, včetně zápočtů, od Odběratele nebo třetí osoby. 

Výnosem se rozumí i úhrada (cena) za Postoupení pohledávek na třetí osobu, pokud k 

takovému postoupení dal Pojistitel souhlas; v případě postoupení Pohledávek bez souhlasu 

Pojistitele se výnosem rozumí nominální hodnota postoupených Pohledávek. Za výnos se 

považuje i vrácení resp. možnost opravy DPH z důvodu insolvence podle příslušných 

právních předpisů. 

 


