INFORMACE O PRODUKTU

Společná havárie

Během námořní přepravy je náklad vystaven nejen riziku vzniku
neočekávaných událostí, ale i tzv. „společné havárii“. Ta nastává
v případě, když je loď v ohrožení a náklady spojené s její záchranou
musí být přerozděleny mezi vlastníky přepravovaného zboží
a majitele/provozovatele lodi: „společné využívání si vyžaduje
i společné přispívání“ (Justiniánský zákon z roku 533 n. l.).

T YPICKÉ PŘÍKLADY SPOLEČNÉ HAVÁRIE
• Odhození zátěže z paluby
• Poškození trupu a motoru způsobené snahou dostat se z mělčiny
• Použití remorkérů při vysvobozování lodě
• Poškození trupu lodě a zboží při hašení požáru
• Vyložení a přeložení zboží v nouzovém přístavu

I přes to, že Vaše zboží dorazilo bezpečně na místo určení,
můžete být vyzváni k úhradě nákladů „společné havárie“
vzniklých při zachraňování lodě. Většina loďařů si neuvědomuje,
že jsou částečně právně odpovědní za bezpečnou cestu svých plavidel.
Hodnota zboží: 25 000 000 EUR

V ÝPOČET SPOLEČNÉ HAVÁRIE
Příklad
Představte si, že přepravujete náhradní díly v hodnotě
1 milion EUR a čelíte „společné havárii“ v hodnotě
80 000 EUR, která vznikla při zachraňování lodě.

Hodnota lodě: 25 000 000 EUR
V případě, že vaše zboží nemáte pojištěné, všechny vzniklé
náklady hradíte z vlastních zdrojů. Pokud se neprokážete
dostatečnou hotovostí anebo bankovní zárukou, nebude
vaše zboží uvolněno, což může v konečném důsledku
negativně ovlivnit vaše podnikání.
Kromě toho jste povinni zabezpečit veškerou potřebnou
dokumentaci likvidátorovi „společné havárie“, což může
být časově velmi náročná aktivita.

Celková hodnota: 50 000 000 EUR
Náklady a obětované zboží

= 4 000 000 EUR

Hodnota zboží přepravovaného
pojištěným

= 1 000 000 EUR

Poměrný příspěvek pojištěného ve formě
kompenzace vzniklých výdajů

= 2% z kombinované
hodnoty (zboží a loď)
= závazek pojištěného
80 000 EUR

* Podle článku 17.2 modelu FIATA pro služby zasílatelství je pro zasílatele vyloučena jakákoliv odpovědnost vyplývající ze vzniku „společné havárie“.

V ÝHODY V YUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB
ÆÆ Přeprava vašeho zboží a služby pojištění pod jednou
střechou
ÆÆ Kompenzace hodnoty vašeho zboží v plné výši bez
ohledu na příčinu anebo zavinění ze strany dopravce
ÆÆ Konkurenceschopné ceny pojistného

ÆÆ Pojistné krytí „door-to-door“ včetně nakládky
a vykládky
ÆÆ Rychlé a jednoduché vyplácení pojistného plnění
ÆÆ Žádná zbytečná administrativa
ÆÆ Krytí zabezpečené nejlepšími pojišťovacími společnostmi
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