PACKAGING. NEXT LEVEL.

Pojištění odpovědnosti podniku za způsobené škody
Pojistná smlouva č. A769803419
Allianz Elementar Versicherungs – Aktiengesellschaft
se sídlem Hietzinger Kai 101-105 1130 Wien, RAKOUSKO
(dále jen „pojistitel“)
a
Deufol Austria GmbH
Se sídlem: Alter Hainburger Weg 4, A-2460 Bruck an der Leitha, RAKOUSKO
(dále jen „pojistník“)
uzavřeli tuto pojistnou smlouvu, která spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele (dále jen
„VPP“) a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Od 1.7.2011 do 1.1.2014 se dále sjednává pojištění:
4.

Ručení / záruky / pojištění

Dodavatel ručí za škody na balírenském zboží, které prokazatelně vznikly jeho zaviněním v důsledku
chybného zabalení a zajištění nakládky a překládky a /nebo chybnou konzervací nebo chybným označením.
U neplného zabalení jako je bednění, konstrukce z hranolů, dílové bedny přejímá dodavatel záruku za použití
vhodného balírenského materiálu a řádné provedení prací.
Ručení za samotné balírenské zboží je však vyloučeno v případě, že nebude zajištěna ochrana proti korozi a
vnějším vlivům.
Dodavatel ručí podle právních předpisů za jiné nároky na náhradu škody, ať už jakéhokoli druhu a právní
příčiny, jestliže nebylo ve smlouvě stanoveno jinak. Dodavatel ručí také za splnění smluvních plnění při
dodržování všeobecných obchodních podmínek, zvláště všeobecných národních spedičních a / nebo
logistických podmínek. Pro promlčení platí zákonné předpisy.
Dodavatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti podniku a toto pojištění během platnosti smlouvy beze
změny udržovat. Objednateli je třeba bez vyzvání oznámit jméno a adresu pojišťovny a také číslo pojistné
listiny.
Pojištění odpovědnosti podniku zahrnuje minimálně následující částky kryté pojištěním:
§
Škody na zdraví osob a věcné škody na každý pojistný případ:
§
Škody na majetku:

5.000.000€
100.000€

Objednatel zajistí v rámci této smlouvy dostatečnou pojistnou ochranu pro skladování a/nebo přepravu
baleného a/nebo přepravovaného a/nebo skladovaného zboží, pokud se to týká prostorů objednatele. Tato
pojistná ochrana pokrývá vlastní škody objednatele. Příslušné náklady nese objednatel.
Pokud bude dodavateli v důsledku vyšší moci zabráněno dostát smluvním závazkům z této smlouvy, oznámí
to objednateli. Dodavatel neručí za škody nebo za zpoždění v plnění svých smluvních povinností, které vznikly
v důsledku vyšší moci. Vyšší moc zahrnuje stávající nebo budoucí příčiny, které jsou mimo působnost
dodavatele, obzvláště, ale ne výlučně: přírodní živly, přírodní katastrofy, oheň, výbuch, žhářství, sabotáž,
epidemie, nepokoje, válka a válečné stavy, stávky, opatření civilních a vojenských úřadů.

Seznam pojištěných zahraničních společností
1.
2.
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Jsme tam, kde nás potřebujete. Téměř po celém světě.

