POJIŠTĚNÍ
POHLEDÁVEK

Infolist produktu

Informace pro zájemce o pojištění
Pojištění pohledávek se řídí pojistnou smlouvou uzavřenou mezi MARSH, s.r.o. (dále jen „pojistník“) a ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen
holdingu ČSOB (dále jen „pojistitel“). Pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část (dále jen „VPP OC 2014“),
smluvními ujednáními obsaženými v pojistné smlouvě a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Informace o produktu
Pojištění nabízí pojistnou ochranu pro případ, kdy Vám vznikne finanční ztráta nezaplacením Vaší pohledávky nebo její části v důsledku
úpadku nebo platební nevůle odběratele.
Horní hranice pojistného plnění je určena limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění je horní hranicí pro jednu pojistnou událost.
Limit pojistného plnění je roven výši jistiny Pojištěné pohledávky (k níž se pojistná událost vztahuje) uvedené Pojištěným v Přihlášce
k pojištění, a to včetně příslušné daně z přidané hodnoty, podléhala-li Pojištěná pohledávka podle obecně závazných právních předpisů
dani z přidané hodnoty.
Pojištění má definováno výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění.
Pojistit lze pouze pohledávky v měně CZK nebo EUR, a to mezi podnikateli usazenými v České republice nebo Slovenské republice.

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat
Pojištění pohledávek má definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých nevzniká právo na pojistné plnění. Výluky jsou uvedeny ve
VPP OC 2014 v článku nazvaném Výluky z pojištění a v pojistné smlouvě.
Pojištění se nevztahuje na pohledávku vyfakturovanou (faktura k ní náležející byla fakticky vystavena Pojištěným a odeslána Odběrateli) déle
než 1 měsíc ode dne dodání zboží či poskytnutí služby.
Pojistitel nahradí náklady řízení o existenci a oprávněnosti sporné pohledávky pojištěného vůči odběrateli max. do výše 50 % jistiny sporné
pohledávky.
Tato ustanovení by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku.

Všeobecné informace
Pojistné a poplatky
Pojistné je sjednáno jako jednorázové. Pojistné hradí pojistiteli pojistník.
Nad rámec pojistného nejsou pojistitelem účtovány žádné poplatky.
Pojistník, tj. MARSH, s.r.o. od pojištěného požaduje za sjednané pojištění poplatek v podobě částky odpovídající pojistnému, který
pokrývá náklady pojistníka v souvislosti s placením pojistného. O nároku na poplatek, jeho výši a podmínkách jeho placení budete
informováni pojistníkem před sjednáním pojištění.

Základní informace o pojištění
Pojištění se váže k pojistné smlouvě uzavřené s MARSH, s.r.o.
Pojištění je sjednáno na dobu určitou uvedenou v akceptaci přihlášky do pojištění.
Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
Pojištěný není smluvní stranou pojištění. Pojištěný tedy není pojistníkem a nemá právo od smlouvy odstoupit či pojistnou smlouvu
vypovědět.
Pojištěný může pojištění ukončit písemnou žádostí o zrušení pojištění. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, žádost o zrušení
pojištění je adresována pojistníkovi a pojištění tak zaniká dnem jejího doručení.
Neuplatní se ustanovení § 2786 občanského zákoníku o změně výše pojistného.

Řešení sporu
Pojištění a vztah mezi pojištěným, pojistníkem i pojistitelem, se řídí českým právním řádem.
Pro soudní řešení sporů z pojištění jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost
přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel má možnost
se obrátit s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.
Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).
Je-li pojištěným ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze
sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z předmětného pojištění je
Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: www.coi.cz).

Doplňující informace
Zprávu o solventnosti a finanční situaci pojistitele lze nalézt na www.csobpoj.cz.
Pojištění pohledávek nelze sjednat u pojistitele samostatně.

Informace o pojišťovně
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Pojistník
MARSH, s. r. o.
Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 45306541
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis.zn. C 7847.

Hlavní předmět podnikání pojistitele
Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Název a sídlo orgánu dohledu
Česká národní banka se sídlem Praha na adrese
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
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