
INFORMACE O PODMÍNKÁCH POJIŠTĚNÍ 
Pojištění se sjednává na základě pojistné smlouvy č. 8068363113 uzavřené mezi

MARSH s.r.o., IČO: 45306541 (dále také jen „pojistník“), zastoupený pojišťovacím makléřem
INSIA a.s., IČO 48034479 (dále také jen „makléř“) 
a 
ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB, IČO: 45534306 (dále také jen „pojišťovna“, 
„pojistitel“)

ČÁST: NA CO SE POJIŠTĚNÍ VZTAHUJE?

1. Pojištění se sjednává pro případ finanční ztráty vzniklé Pojištěnému nezaplacením Pojištěné 
pohledávky nebo její části v důsledku Úpadku nebo Platební nevůle Odběratele.

2. Předmětem pojištění je finanční ztráta Pojištěného popsaná v předchozím odstavci.
3. Pojistná událost

3.1 Hrozba Pojistné události
2.1.1. V případě, že Odběratel neuhradil  Pojištěnou pohledávku ve splatnosti, začíná dnem

následujícím po dni její splatnosti běžet lhůta pro vznik hrozby pojistné události, jejíž
délku  je  oprávněn  jednostranně  stanovit  Pojistitel  a  jejíž  délka  je  Pojistitelem
Pojištěnému výslovně  uvedena v elektronické on-line aplikaci,  jejímž prostřednictvím
probíhá Přihlášení pohledávky do pojištění. Jakékoliv případné prodloužení splatnosti
Pojištěné pohledávky sjednané Pojištěným a Odběratelem odchylně od původního data
splatnosti  sjednaného Smlouvou nemá vliv  na počátek běhu lhůty  pro  vznik  hrozby
pojistné události.

2.1.2. Marným  uplynutím  lhůty  pro  vznik  hrozby  pojistné  události  vzniká  hrozba  pojistné
události  a  Pojistník  v součinnosti  s Pojištěným  a  na  základě  zmocnění  Pojištěným
zahajuje jménem a na účet Pojištěného vymáhání Pojištěné pohledávky vůči Odběrateli
trvající  buď  do  okamžiku  řádného  zaplacení  Pojištěné  pohledávky  Odběratelem
Pojištěnému před vznikem pojistné události, nebo do postoupení Pojištěné pohledávky
Pojištěným Pojistiteli.

2.2. Pojistná událost
2.2.1. Pojistnou událostí je 

- buď  nezaplacení  Pojištěné  pohledávky  Odběratelem  v době  její  splatnosti  ani
v náhradní  lhůtě  3  měsíců  od  data  její  splatnosti  v případě  Platební  nevůle
Odběratele, nebo

- okamžik nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci o Úpadku
Odběratele v případě Úpadku Odběratele,

podle toho, která ze skutečností nastane dříve, a nejedná-li se o případ pojistné události
podle následujících bodů 3.2.2. a 3.2.3.

2.2.2. V případě, že Pojištěná pohledávka nebo její část je Pojistitelem posouzena jako Sporná
pohledávka, vzniká pojistná událost týkající se takové Sporné pohledávky teprve 
- dnem  nabytí  právní  moci  rozhodnutí  příslušného  orgánu  veřejné  moci  (zejména

soudu,  rozhodčího  soudu,  rozhodce  apod.),  kterým  (míněno  rozhodnutí)  bude
existence  a  oprávněnost  Pojištěné  pohledávky  původně  posouzené  jako  Sporné
pohledávky postavena právně na jisto co do jejího právního základu i co do její výše,
nebo

- dnem uzavření platné dohody o narovnání (či uzavření věcným a právním významem
obdobného dvoustranného právního  jednání)  mezi  Pojištěným a Odběratelem,  dle
které (míněna dohoda) bude existence a oprávněnost Pojištěné pohledávky původně
posouzené jako Sporné pohledávky postavena právně na jisto co do jejího právního
základu i co do její výše, nebo

- dnem  učinění  platného  uznání  dluhu  (či  učinění  věcným  a  právním  významem
obdobného jednostranného právního jednání) ze strany Odběratele, kterým (míněno
uznání  dluhu)  bude  existence  a  oprávněnost  Pojištěné  pohledávky  původně
posouzené jako Sporné pohledávky postavena právně na jisto co do jejího právního
základu i co do její výše.

2.2.3.Pojištěný je povinen oznámit Pojistiteli výsledek sporu mezi Pojištěným a Odběratelem o
Pojištěnou pohledávku původně posouzenou jako Spornou pohledávku bez zbytečného
prodlení, nejpozději však do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí orgánu veřejné

  



moci či od uzavření dohody o narovnání či od učinění uznání dluhu podle bodu 3.2.2.
uvedeného výše.

4. Pojistná doba
4.1. Pojištění je sjednáno na pojistnou dobu určitou, a to 

- ode dne následujícího po dni,  kdy Pojištěný řádně přihlásil  Pohledávku do pojištění a
řádně  uhradil  Pojistníkovi  částku  odpovídající  pojistnému za  pojištění  vztahující  se  k
Pojištěné pohledávce,

- do uplynutí doby 3 měsíců od data splatnosti Pojištěné pohledávky.
4.2. V případě, že Pojištěná pohledávka nebo její  část je Pojistitelem posouzena jako Sporná

pohledávka, pak po uplynutí pojistné doby sjednané odstavcem 4.1. (dále také jen „původní
pojistná doba“)  dojde bez dalšího k  prodloužení  původní  pojistné doby o dobu do dne
(včetně)  bezprostředně  nejblíže  následujícího  po  dni,  v němž  nastala  kterákoliv  ze
skutečností  podle  bodu  3.2.2.,  nejpozději  však  do  uplynutí  promlčecí  lhůty  práva  na
Pojištěnou pohledávku. Všechna ostatní  práva a povinnosti  všech účastníků pojištění  se
automatickým prodloužením pojistné doby podle  tohoto odstavce pojistné smlouvy  nijak
nemění.

5. Horní hranice pojistného plnění
Pojistné plnění je omezeno horní hranicí pojistného plnění. Horní hranicí pojistného plnění za
jednu pojistnou událost  ze sjednaného pojištění  je limit  pojistného plnění,  který 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.

ČÁST: CO JE Z POJIŠTĚNÍ VYLOUČENO, KDY MŮŽE POJISTITEL SNÍŽIT POJISTNÉ PLNĚNÍ?

1) Vedle výluk z pojištění sjednaných ve VPP OC 2014 se pojištění dále nevztahuje na Pohledávky
nebo jejich části:

a) které  nebyly  nebo nemohly být  Odběratelem Pojištěnému zaplaceny z důvodů zaviněných
zcela nebo zčásti Pojištěným nebo osobou jednající jeho jménem,

b) z titulu  zákonných  či  smluvních  úroků  z prodlení,  poplatku  z prodlení,  smluvních  pokut  či
jakéhokoliv jiného sankčního charakteru,

c) z titulu náhrady újmy nebo bezdůvodného obohacení,

d) z  titulu  jakéhokoliv  druhu  smlouvy  o  finanční  službě  (jak  jsou  finanční  služby,  respektive
smlouvy  o  finančních  službách,  vymezeny  občanským zákoníkem),  bez  ohledu  na  to,  že
taková  smlouva  nemá  právní  charakter  spotřebitelské  smlouvy,  výprosy,  výpůjčky,  nájmu,
podnájmu, ubytování, pachtu, licence, zápůjčky nebo úvěru,

e) které  Pojištěný  nabyl  postoupením  pohledávky  nebo  postoupením  smlouvy,  vkladem  do
základního kapitálu Pojištěného nebo které na Pojištěného přešly v souvislosti  s jakýmkoliv
druhem přeměny obchodní společnosti nebo družstva či v souvislosti s koupí závodu,

f) které  nebyly  nebo nemohly  být  Odběratelem Pojištěnému zaplaceny v příčinné souvislosti
s působením vyšší moci,

g) které  nebyly  nebo nemohly  být  Odběratelem Pojištěnému zaplaceny v příčinné souvislosti
s působením  válečných  událostí,  včetně  občanské  války,  vzpour,  povstání  nebo  jiných
násilných nepokojů majících charakter povstání či  revoluce, v důsledku teroristických aktů,
stávek nebo zásahem veřejné moci, nebo 

h) jejichž  uspokojení  mohl  Pojištěný  dosáhnout  realizací  zajišťovacích  právních  institutů
vztahujících  se  k Pohledávce,  které  však  Pojištěný  z jakýchkoliv  důvodů  nevyužil  (např.
uspokojením  Pohledávky  z poskytnuté  jistoty,  z poskytnutého  ručení,  z finanční  záruky,  ze
zástavního práva apod.).

  



2) Pojištění  se  dále  nevztahuje  na  Pohledávky  nebo  jejich  části  vzniklé  mezi  Pojištěným  a
Odběratelem, který je vzhledem k Pojištěnému, Pojistníkovi nebo Oprávněné osobě v některém
ze  vztahů  uvedených  v  ustanovení  §  78  odst.  2  zákona  č.  90/2012  Sb.,  o  obchodních
korporacích, ve znění pozdějších předpisů, 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.

3) Pojištění se dále nevztahuje také na škodné události:

a) pokud Pojištěná pohledávka vyplývá ze Smlouvy, která je zčásti nebo zcela neplatná, pokud
případná  částečná  neplatnost  Smlouvy  má  vliv  na  právní  základ  nebo  výši  Pojištěné
pohledávky, 

b) vyplývající  z dodání zboží  nebo poskytnutí  služeb, k jejichž dodání nebo poskytnutí  nemá
Pojištěný  všechna nutná  oprávnění  nebo jejichž  dodáním či  poskytnutím Pojištěný  porušil
obecně závazné právní předpisy,

c) týkající se Pojištěné pohledávky, ke které nebyly Pojištěným Pojistiteli poskytnuty   všechny
potřebné dokumenty vyžádané po Pojištěném Pojistitelem a dokládající právní základ, výši a
existenci Pojištěné pohledávky, nebo vznik pojistné události a její rozsah, a to ani ve  lhůtě
stanovené v písemné výzvě Pojistitele Pojištěnému k poskytnutí  výše uvedených podkladů,
přičemž tato lhůta činí minimálně 15 dnů, nebo

d) týkající  se  Pojištěné  pohledávky,  k níž  Pojištěný  odmítl  uzavřít  s Pojistitelem  smlouvu  o
bezúplatném postoupení Pojištěné pohledávky na Pojistitele.

4) Vedle situací stanovených ustanovením § 2800 občanského zákoníku je Pojistitel oprávněn snížit
případné pojistné plnění, pokud Pojištěný poskytl Pojistiteli vědomě nepravdivé, hrubě zkreslené
nebo neúplné informace při přihlášení Pohledávky do pojištění. 

ČÁST: JAKÉ JSOU POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO?

Povinnosti spojené s vymáháním pohledávek
1) Pojištěný je povinen pečovat s odbornou péčí o Pojištěné pohledávky, zejména dbát na jejich

dobytnost a vymahatelnost a to již při uzavírání Smlouvy, účastnit se řádně soudních a jiných
řízení, která byla nebo budou zahájena za účelem vymožení Pojištěných pohledávek, a to před a
případně i po postoupení Pojištěných pohledávek na Pojistitele.

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

3) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu sám informovat Pojistitele o všech skutečnostech
týkajících  se  soudních  a  jiných  řízení  vedených  s Odběratelem  o  Pojištěné  pohledávky,
aktuálního  stavu  Pojištěných  pohledávek  i  osoby  Odběratele  či  osob  poskytujících  zajištění
Pohledávek.

4) Pojištěný  je  povinen  pečovat  se  stejnou  odbornou  péčí  o  všechny  pohledávky  (pojištěné  i
nepojištěné)  za  daným  Odběratelem.  Po  celou  dobu  od  vzniku  pojištění  vztahujícího  se
k Pojištěné pohledávce do okamžiku jejího případného postoupení Pojistiteli je Pojištěný povinen
řídit  se  případnými  pokyny  Pojistitele  týkajícími  se  způsobu  vymáhání  Pojištěné  pohledávky,
zejména uzavření  splátkových kalendářů,  podání žaloby nebo návrhu na exekuci,  postoupení
Pojištěné pohledávky na třetí osobu, zahájení insolvenčního řízení nebo předání vymáhání třetí
osobě,  příp.  upuštění  od  některých  jednání,  vymáhání  či  ukončení  vymáhání  Pojištěné
pohledávky.

5) Pojištěný je povinen:

  



a) neučinit bez předchozího písemného souhlasu Pojistitele žádná právní nebo faktická jednání,
jimiž by bylo znemožněno nebo omezeno vymáhání Pojištěných pohledávek, byla omezena
nebo  snížena  jejich  právní  vymahatelnost  nebo  dobytnost  nebo  jakkoliv  omezena  práva
Pojištěného vůči Odběrateli týkající se Pojištěných pohledávek;

b) informovat v průběhu vymáhání Pojištěných pohledávek Pojistitele o všech skutečnostech, o
kterých se dozví a které mohou mít vliv na vznik nebo rozsah škodné události nebo způsob
vymáhání Pojištěných pohledávek.

Další povinnosti
1) Pojištěný je povinen po celou dobu trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit Pojistiteli

zaplacení, byť i jen částečné, Pojištěné pohledávky Odběratelem a datum zaplacení. 

2) Pojištěný  je  povinen  poskytnout  Pojistiteli  kdykoliv  během trvání  pojištění  všechny  potřebné
dokumenty  vyžádané  Pojistitelem  a  dokládající  právní  základ,  výši  a  existenci  Pojištěné
pohledávky.

3) Pojištěný je povinen poskytnout Pojistiteli  kdykoliv během trvání pojištění k nahlédnutí veškeré
své účetní knihy, přehledy vydaných faktur, výpisy z bankovních účtů, stejnopisy Smluv, včetně
všech jejich změn, dodatků a související dokumentace a umožnit Pojistiteli pořídit si ze všech
uvedených dokumentů výpisy a opisy. 

4) Pojištěný  nesmí  postoupit  Pojištěnou  pohledávku  jakékoliv  třetí  osobě  bez  předchozího
písemného  souhlasu  Pojistitele.  Stejně  tak  Pojištěný  nesmí  zastavit  nebo  jakýmkoliv  jiným
právním  institutem  zatížit  Pojištěnou  pohledávku  bez  předchozího  písemného  souhlasu
Pojistitele. 

5) V případě  vzniku  škodné  události  je  Pojištěný  povinen  bez  zbytečného  odkladu  uzavřít
s Pojistitelem  platnou  písemnou  smlouvu  o  bezúplatném  postoupení  Pojištěné  pohledávky  z
Pojištěného (coby postupitele  Pojištěné pohledávky)  na Pojistitele (coby postupníka Pojištěné
pohledávky), a to s obsahem určeným Pojistitelem.

ČÁST: POJISTNÉ PLNĚNÍ

1) V případě  vzniku  pojistné  události  poskytne  Pojistitel  Oprávněné  osobě  částku  odpovídající
nezaplacené  Pojištěné  pohledávce  nebo  její  části,  sníženou  (míněna  částka)  o  spoluúčast
Oprávněné osoby sjednanou touto pojistnou smlouvou níže.

2) Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 15% z pojistného plnění.

3) Pojistné plnění se vyplácí ve stejné měně, v jaké vznikla Pojištěná pohledávka.

4) Naprosto nutným předpokladem vzniku práva Oprávněné osoby na pojistné plnění za jakoukoliv
škodnou událost z pojištění pohledávek je vždy uzavření platné písemné smlouvy o bezúplatném
postoupení Pojištěné pohledávky z Pojištěného na Pojistitele mezi Pojištěným (coby postupitelem
Pojištěné pohledávky) a Pojistitelem (coby postupníkem Pojištěné pohledávky), a to s obsahem
určeným Pojistitelem.

5) V případě, kdy na Pojištěné pohledávce vázne v okamžiku vzniku škodné události zástavní právo,
tak je vždy naprosto nutným předpokladem vzniku práva Oprávněné osoby na pojistné plnění za
jakoukoliv škodnou událost dle pojistné smlouvy  (vedle předpokladu sjednaného ustanovením
předcházejícího odstavce 4) zánik  všech případných zástavních práv k Pojištěné pohledávce,
když  splnění  tohoto  předpokladu  jde  vždy  plně  k tíži  Pojištěného,  nikoliv  Pojistitele.  Tímto
odstavcem stanovený předpoklad vzniku práva Oprávněné osoby na pojistné plnění za jakoukoliv
škodnou událost musí být ze strany Pojištěného splněn vždy dříve, než bude mezi Pojištěným a
Pojistitelem uzavřena smlouva o bezúplatném postoupení Pojištěné pohledávky z Pojištěného na
Pojistitele.

ČÁST: ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY

  



1) Pojistník  ani  Pojištěný  ani  jakákoliv  třetí  osoba  jednající  jménem a  na  účet  Pojistníka  nebo
pojištěného  nebo  z jejich  popudu  nemají  vůči  pojistiteli  žádné  právo  na  náhradu  jakýchkoliv
zachraňovacích nákladů

- s výjimkou  zachraňovacích  nákladů  vynaložených  na  záchranu  života  nebo  zdraví  osob,
jejichž případná náhrada je však omezena na 30 % limitu pojistného plnění, a

- s výjimkou  Pojištěným vynaložených  nákladů  řízení  (dále  také  jen  „náklady  řízení“)  před
příslušným orgánem veřejné moci (zejména soudem, rozhodčím soudem, rozhodcem apod.),
ve kterém (míněno řízení) bude podle první odrážky bodu 3.2.2. rozhodováno o existenci a
oprávněnosti Sporné pohledávky Pojištěného vůči Odběrateli.

2) Na náhradu nákladů řízení podle odstavce 1) této části z právního titulu zachraňovacích nákladů
má Pojištěný vůči  Pojistiteli  právo pouze tehdy,  byly-li  náklady řízení  Pojištěným  vynaloženy
nutně a účelně.

3) Na náhradu nákladů řízení podle odstavce 1) této části z právního titulu zachraňovacích nákladů
má Pojištěný vůči Pojistiteli právo pouze tehdy, byly-li náklady řízení Pojištěným vynaloženy po
předchozím výslovném souhlasu Pojistitele.

4) Na náhradu nákladů řízení podle odstavce 1) této části z právního titulu zachraňovacích nákladů
má Pojištěný vůči Pojistiteli právo pouze do výše 50% jistiny Sporné pohledávky, řízení o níž
se náklady řízení týkají.

5) Pokud s ohledem na pravomocný výsledek řízení o sporné pohledávce vznikne Pojištěnému vůči
Odběrateli  právo na náhradu nákladů řízení nahrazených již předtím Pojištěnému Pojistitelem
podle odstavce 1) této části z právního titulu zachraňovacích nákladů a pokud Odběratel náhradu
nákladů  řízení  nebo  jakoukoliv  její  část  Pojištěnému kdykoliv  skutečně  uhradí,  je  Pojištěný
povinen jakoukoliv finanční částku uhrazenou mu na náhradě nákladů řízení Odběratelem
vydat  (převést,  uhradit,  zaplatit)  Pojistiteli  nejpozději  do  15  dnů  ode  dne  zaplacení  dané
finanční  částky  Odběratelem  Pojištěnému,  a  to  až  do  celkové  výše  poskytnuté  předtím  na
náhradu nákladů řízení Pojištěnému Pojistitelem.   

6) V případě, že  nárok Pojištěného na Spornou pohledávku vůči  Odběrateli  bude v řízení podle
první odrážky bodu 3.2.2. (v části Na co se pojištění vztahuje?) zcela nebo zčásti pravomocně
zamítnut, je  Pojištěný povinen nejpozději do 15 dnů ode dne pravomocného skončení řízení
vrátit Pojistiteli  předtím  Pojistitelem Pojištěnému  uhrazené  veškeré  náklady  řízení podle
odstavce 1) (v této části výše) nebo jejich poměrnou část, a to ve stejném poměru, v jakém byl
nárok Pojištěného na Spornou pohledávku vůči Odběrateli zamítnut.

ČÁST: VZNIK A ZANIK POJIŠTĚNÍ

1) Každé jednotlivé  pojištění  sjednané výše  uvedenou  pojistnou  smlouvou se  vztahuje  vždy
právě k jedné Pojištěné pohledávce.

2) Vznik pojištění

Každé jednotlivé pojištění pohledávky vznikne dnem následujícím po dni řádného naplnění všech
následujících kumulativních předpokladů vzniku pojištění:

- provedení prokazatelného faktického postupu a učinění projevu vůle budoucího Pojištěného,
řádné a úplné žádosti  o vznik pojištění dle této pojistné smlouvy  (dále také jen „přihláška
k pojištění“)  zadané  v elektronické  on-line  aplikaci  dostupné  na  internetových  stránkách
makléře na adrese www.pojistenafaktura.cz  (dále také jen „webová aplikace“), 

- řádné  zaplacení  částky  rovnající  se  pojistnému  za  pojištění  vztahující  se  k Pohledávce
Pojištěným Pojistníkovi a

- akceptace  přihlášky  k  pojištění  ze  strany  Pojistitele  učiněná  elektronickými  prostředky  ve
webové aplikaci, jejímž (míněna akceptace) prostřednictvím potvrzuje Pojistitel Pojištěnému
přijetí konkrétní pohledávky do pojištění a parametry sjednaného pojištění. 

3) Zánik pojištění

  



Vedle důvodů zániku pojištění vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a z VPP OC
2014 každé jednotlivé pojištění Pojištěné pohledávky sjednané touto pojistnou smlouvou zaniká
také:
- dnem plného zaplacení Pojištěné pohledávky Pojištěnému (bez ohledu na to, zda Pojištěná

pohledávka  byla  zaplacena  Odběratelem  nebo  jinou  osobou  za  Odběratele);  v případě
částečné úhrady Pojištěné pohledávky zůstává její neuhrazená část pojištěná i nadále;

- dnem uspokojení Pojištěné pohledávky Pojištěnému jakýmkoliv jiným způsobem či právním
institutem,  než  zaplacením  (např.  započtením  pohledávek,  uspokojením  z jakéhokoliv
zajišťovacího právního institutu apod.);

- jakýmkoliv  jiným zánikem Pojištěné  pohledávky  než  jejím  zaplacením  či  uspokojením dle
předchozích odrážek tohoto odstavce pojistné smlouvy;

- dnem  postoupení  Pojištěné  pohledávky  Pojištěným  na  třetí  osobu  bez  předchozího
písemného souhlasu Pojistitele nebo dnem zastavení Pojištěné pohledávky nebo jakéhokoliv
jiného  zatížení  Pojištění  pohledávky  Pojištěným  jakýmkoliv  jiným  právním  institutem  bez
předchozího písemného souhlasu Pojistitele; 

- jakýmkoliv  (ať  jednostranným  nebo  vícestranným)  prodloužením  splatnosti  Pojištěné
pohledávky bez předchozího písemného souhlasu Pojistitele nebo

- dnem úhrady pojistného plnění Pojistitelem Oprávněné osobě.

ČÁST: JAK OZNÁMIT ŠKODU POJIŠŤOVNĚ?

Vznik škodné události je Pojištěný povinen oznámit Pojistníkovi na http://www.pojistenafaktura.cz
nebo na adrese makléře

INSIA a.s. 

Oddělení pojištění faktur

Vinohradská 151, 130 00 Praha 3, Česká republika

ČÁST: JAKÝ JE VÝKLAD POUŽITÝCH POJMŮ?

Dodání  je okamžik, kdy bylo v souladu se Smlouvou Odběrateli umožněno nakládat se zbožím
nebo kdy mu byly poskytnuty služby, a to v místě a způsobem definovaným ve Smlouvě.

Odběratel  může být  pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba usazená v některém ze
států Evropské unie nebo států tvořících Evropský hospodářský prostor, která uzavřela s v rámci
své podnikatelské činnosti Smlouvu s Pojištěným.

Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
Oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou je Pojištěný.

Úpadek  je nezaplacení Pohledávky Odběratelem ve lhůtě splatnosti z důvodu zjištění úpadku
Odběratele pravomocným rozhodnutím o úpadku vydaným příslušným orgánem podle právních
předpisů upravujících insolvenční řízení, příp. analogický institut v cizozemském právu, který má
obdobné právní účinky.

Platební nevůle je nezaplacení Pohledávky Odběratelem ve lhůtě splatnosti z jiných důvodů, než
je Úpadek Odběratele.

Pohledávka je peněžité právo Pojištěného vůči Odběrateli na zaplacení ceny zboží nebo služby
poskytnutých Pojištěným Odběrateli vzniklé na základě Smlouvy, vyjma pohledávek definovaných
ve výlukách.

Pojištěnou  pohledávkou  se  pro  účely  této  pojistné  smlouvy  a  jí  sjednaných  jednotlivých
pojištění rozumí taková Pohledávka, u níž finanční ztráta vzniklá Pojištěnému jejím nezaplacením
v důsledku  Úpadku nebo  Platební  nevůle  Odběratele  je  předmětem  jednotlivých  pojištění
sjednaných  touto  pojistnou  smlouvou.  Bez  ohledu  na  jakákoliv  jiná  ustanovení  této  pojistné
smlouvy či VPP OC 2014 je Pojištěnou pohledávkou pouze Pohledávka,  která splňuje všechny
následující kumulativní předpoklady:

- vznikla v době trvání účinnosti této pojistné smlouvy,

  



- byla Pojištěným řádně a včas přihlášena k pojištění výhradně způsobem sjednaným touto
pojistnou smlouvou,

- Pojištěný  řádně  a  včas  zaplatil  Pojistníkovi  částku  rovnající  se  pojistnému  za  pojištění
vztahující se k Pohledávce,

- Pojistník řádně a včas zaplatil Pojistiteli pojistné za pojištění vztahující se k Pohledávce, 

- nedopadá na ni,  respektive na škodné události  v souvislosti  s ní vzniklé, žádná z výluk z
pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou nebo VPP OC 2014,

- dnem její  splatnosti v okamžiku jejího přihlášení k pojištění je nejdříve den bezprostředně
následujícím po dni jejího přihlášení k pojištění a

- byla  vyfakturována  (tzn.,  faktura  k ní  náležející  byla  fakticky  vystavena  Pojištěným  a
doručena Odběrateli) nejpozději 1 měsíc ode dne Dodání.    

Pojištěný je 

- právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost v souladu s příslušnými
právními předpisy a 

- dodala Odběrateli zboží nebo služby a 

- svoji Pohledávku na zaplacení ceny zboží nebo služby poskytnutých Pojištěným Odběrateli
řádně a včas přihlásila k pojištění výhradně způsobem sjednaným touto pojistnou smlouvou.

Přihlášení pohledávky  je proces, kdy Pojištěný řádně a včas výhradně způsobem sjednaným
touto pojistnou smlouvou přihlásí svoji Pohledávku za Odběratelem do pojištění.

Akceptace přihlášky k pojištění je projev vůle Pojistitele učiněný elektronickými prostředky, jímž
Pojistitel potvrzuje Pojištěnému přijetí konkrétní pohledávky do pojištění a parametry sjednaného
pojištění.

Smlouva je platná smlouva uzavřená mezi Pojištěným a jeho Odběratelem, jejímž předmětem je
koupě  zboží  Odběratelem  od  Pojištěného  nebo  poskytnutí  služeb  Pojištěným  Odběrateli  za
úhradu.

Sporná pohledávka je Pojištěná pohledávka, která nebyla Odběratelem Pojištěnému uhrazena
z důvodu popření její výše nebo právního základu.

  


