Pozvánka na seminář Nejčastější škody při dopravě zboží v mezinárodním
obchodu; odpovědnost dopravce za svěřený náklad vs. pojištění
• Datum konání: 28. 11. 2022, 9:00 - 16:00 hod.
• Místo konání: Grand Majestic Hotel Prague, Truhlářská 16, Praha 1

Jednou z největších nočních můr obchodníka je poškozená či ztracená zásilka, ať už ta, kterou se mu s
velkým úsilím podařilo prodat, či ta, na kterou netrpělivě čeká. Pravdou je, že pravděpodobnost poškození
či ztráty není při současném objemu a stylu obchodování nízké a roste především počet malých a středních
škod. Přepravce se pak v zajetí optimistických očekávání ve smyslu náhrady může dostat do kolize s tvrdou
realitou mezinárodních úmluv a dohod, které podobné situace řeší odlišně od místní praxe.
Zveme Vás proto zvlášť upřímně na tento webinář, kde se s Vámi rádi podělíme o zásady, zkušenosti a
právní praxi v tomto ohledu. Zmíníme též způsob zajištění proti škodám nejspolehlivější = pojištění kargo,
jeho výhody, rozsahy a způsob vyřízení reklamace.
Přednášející:
Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•

Charakteristika jednotlivých druhů přepravy a jejich vliv na kvalitu zboží
Možnost zábrany jednotlivým druhům škod
Balení zboží, uložení zboží do dopravního prostředku, deklarace citlivosti zboží dopravci
Odpovědnost odesílatele / naloďovatele za řádné balení
Odpovědnost dopravce za svěřený náklad v mezinárodní dopravě zboží
Výluky z odpovědnosti dopravce
Pojištění „kargo“, rozsahy pojistného krytí
Příklady k porovnání odškodnění z titulu odpovědnosti dopravce vs. ze zbožového pojištění

Cena: 4.900,- Kč (vč. 21% DPH) - poskytujeme členské slevy nebo slevy pro více kolegů z jedné společnosti
Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz

Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99.
Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660.
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