
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
CESTNÉHO DOPRAVCU ODZ-CD/1020 

platné od 15.10.2020  
 

Článok 1  
Úvodné ustanovenie 

Pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
cestného dopravcu, ktoré uzaviera Union 
poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“), platia 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, 
Všeobecné poistné podmienky poistenia 
zodpovednosti za škodu VPPZ/1018 (ďalej len 
„VPPZ“), tieto Osobitné dojednania ODZ-
CD/1020 (ďalej len „ODZ-CD“) a poistná zmluva. 
 

Článok 2  
Výklad pojmov 

Pre účely poistenia podľa týchto ODZ-CD platí 
ďalej uvedený výklad pojmov: 
1. Cestné vozidlo  

a) samostatné nekoľajové motorové 
vozidlo s vlastným pohonom, s 
evidenčným číslom (ďalej „EČV“) 
uvedeným v poistnej zmluve, určené na 
prevádzku na pozemných 
komunikáciách a používané na prepravu 
zásielky, 

b) náves – nemotorové vozidlo určené na 
pripojenie k motorovému vozidlu, 
konštruované a vybavené na prepravu 
nákladu tak, že časť tohto vozidla 
spočíva na motorovom vozidle a 
podstatná časť jeho hmotnosti a 
hmotnosti jeho nákladu pripadá na toto 
vozidlo, 

c) príves – nemotorové vozidlo určené na 
pripojenie k cestnému vozidlu, 
konštruované a vybavené na prepravu 
nákladu okrem návesu. 

2. Dohoda ADR – Európska dohoda 
o medzinárodnej cestnej preprave 
nebezpečných vecí (ďalej „Dohoda ADR“) 
uverejnená vyhláškou ministra 
zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. v znení 
neskorších dodatkov. 

3. Dohoda AETR – Európska dohoda o práci 
osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej 
doprave (ďalej „Dohoda AETR“) uverejnená 
vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 
108/1976 Zb. v znení neskorších dodatkov. 

4. Dohovor CMR - Dohovor o prepravnej 
zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej 
doprave (ďalej „Dohovor CMR“) uverejnený 
vyhláškou ministra zahraničných vecí 
č.11/1975 Zb. v znení neskorších dodatkov. 

5. Doprava, preprava - premiestňovanie 
zásielky cestným vozidlom z miesta 

odoslania do miesta určenia. Začína od 
okamihu začiatku nakládky zásielky 
poisteným na prepravu, pokračuje 
uvedením cestného vozidla do pohybu za 
účelom prepravy zásielky a trvá až do  
vydania zásielky príjemcovi, pričom vydanie 
zásielky je okamih ukončenia vykládky 
zásielky poisteným na mieste určenia 
uvedenom v nákladnom/náložnom liste 
alebo v colnom sklade. 

6. Dopravca - fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá za odplatu prepraví odosielateľovi vec 
(zásielku) z miesta odoslania do miesta 
určenia odo dňa právoplatnosti oprávnenia 
na poskytovanie dopravných služieb 
verejnosti v nákladnej doprave na základe 
prepravnej zmluvy. 

7. Dovozné – cena za prepravu zásielky 
určená tarifou alebo dohodou. 

8. Havarijný komisár - fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá sa špecializuje na 
zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré 
vznikli na zásielkach počas prepravy. 

9. Kabotáž - vykonávanie vnútroštátnej 
cestnej nákladnej dopravy na území štátu 
uvedeného v poistnej zmluve, ak poistený 
zodpovedá za škodu podľa prepravných 
zmlúv uzavretých podľa právnych predpisov 
štátu uvedeného v poistnej zmluve, na 
území ktorého sa kabotáž vykonáva a ak 
bol k prepravnej zmluve vydaný písomný 
prepravný doklad potvrdený poisteným aj 
odosielateľom. 

10. Krádež – zmocnenie sa zásielky alebo jej 
časti neoprávneným konaním, pri ktorom 
páchateľ násilne vnikol do cestného vozidla 
a po vniknutí zostali stopy. 

11. Lúpež - zmocnenie sa zásielky alebo jej 
časti použitím násilia alebo hrozby 
bezprostredného násilia proti poistenému 
alebo osobe vykonávajúcej prepravu. 

12. Náklady právneho zastúpenia  
a) náklady spojené so zastupovaním 

poisteného advokátom alebo s pribratím 
súdneho znalca, v občianskoprávnom, 
priestupkovom alebo trestnom konaní 
vedenom proti poistenému a s konaním 
o náhradu škody, ak konanie bolo 
potrebné na zistenie zodpovednosti 
poisteného alebo na zistenie výšky 
škody a pokiaľ je poistený povinný ich 
uhradiť, 
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b) náklady kaucie, prípadne inej finančnej 
zábezpeky, spojené s priestupkovým 
alebo trestným konaním vedeným proti 
poistenému pre priestupok alebo trestný 
čin z nedbanlivosti, ktorého sa poistený 
dopustil počas doby trvania poistenia, 
pokiaľ toto konanie proti poistenému 
bude spojené s predbežným zadržaním 
alebo väzbou, 

c) náklady spojené so zastupovaním 
poškodeného advokátom, ktoré je 
poistený povinný uhradiť na základe 
súdneho rozhodnutia 

d) náklady spojené s mimosúdnym 
prerokovaním nároku na náhradu škody, 
ak toto prerokovanie bolo potrebné na 
zistenie zodpovednosti poisteného, 
alebo na zistenie výšky škody, a to aj v 
prípade, ak sa nárok preukáže ako 
neopodstatnený. 

13. Odosielateľ - fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá uzaviera s dopravcom 
prepravnú zmluvu. 

14. Odpratávacie náklady – účelne 
a preukázateľne vynaložené náklady na 
odstránenie poškodenej zásielky, vrátane 
jej následkov, z miesta vzniku poistnej 
udalosti. 

15. Oprávnená osoba - osoba ktorej v 
dôsledku poistnej udalosti vznikne nárok na 
náhradu škody (vlastník poistenej zásielky, 
poistený). 

16. Oprávnený príjemca - fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá má právo zásielkou 
disponovať. 

17. Poistený – cestný dopravca uvedený 
v poistnej zmluve vrátane spolupracujúcich 
živnostníkov s oprávnením na poskytovanie 
služby vedenia cudzieho motorového 
vozidla a/alebo zmluvný dopravca, na 
zodpovednosť ktorého/ktorých sa poistenie 
vzťahuje 

18. Prepravná zmluva vo vnútroštátnej 
cestnej nákladnej doprave na území SR - 
zmluva o preprave veci (zásielky) za 
odplatu uzavretá podľa zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník alebo zmluva 
o preprave nákladu uzavretá podľa zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, pri 
ktorej miesto odoslania a miesto určenia 
ležia na území SR. 

19. Prepravná zmluva v medzinárodnej 
cestnej nákladnej doprave - zmluva o 
preprave zásielky za odplatu, na ktorú sa 
vzťahuje Dohovor CMR, pri ktorej miesto 
prevzatia zásielky a predpokladané miesto  
dodania zásielky ležia v dvoch rôznych 

štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným 
štátom Dohovoru CMR. 

20. Prepravný doklad – prepravný alebo 
dodací list, náložný list, nákladný list CMR, 
spĺňajúci všetky náležitosti podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov 
a potvrdený dopravcom aj odosielateľom. 

21. Príjemca - fyzická alebo právnická osoba, 
ktorej je zásielka podľa prepravnej zmluvy 
určená. 

22. Spôsobilé vozidlo – vozidlo 
v zodpovedajúcom technickom stave 
s technickou a emisnou kontrolou nie 
staršou ako uvádzajú platné predpisy, 
s platným poistením zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla. Pokiaľ bolo vozidlo poškodené pre 
nehode, musí mať osvedčenie o technickej 
prehliadke vždy s dátumom po nehode. 

23. Strata - zánik možnosti hmotne disponovať 
zásielkou. Zásielka alebo jej časť sa 
považuje za stratenú, ak poistený nezávisle 
od svojej vôle stratil možnosť zásielkou 
hmotne disponovať. Za stratu sa považuje 
aj stav, keď sa zásielka nachádza na 
neznámom alebo neprístupnom mieste, ak 
ju nemožno získať späť vôbec alebo len 
s vynaložením neprimeraných nákladov. 

24. Škoda na zásielke - škoda spôsobená 
poškodením, krádežou alebo stratou 
prepravovanej zásielky alebo jej časti. 

25. Vedomá nedbanlivosť – konanie alebo 
opomenutie konania, o ktorom poistený 
vedel, že ním môže spôsobiť škodu, ale bez 
primeraných dôvodov sa spoliehal, že 
škodu nespôsobí. 

26. Vhodné vozidlo – cestné vozidlo 
zodpovedajúce písomnej objednávke 
prepravy, ktoré je upravené na prepravu 
druhu zásielky, ktorá vzhľadom na svoje 
vlastnosti vyžaduje špecifické podmienky 
prepravy. 

27. Vybrané druhy zásielky – bankovky 
a mince každého druhu, ceniny, cenné 
papiere, listiny, platobné karty, peňažné 
a odberné poukážky, telefónne karty, drahé 
kovy a kamene (vrátane predmetov z nich 
vyrobených), nezasadené perly, 
drahokamy, šperky, veci umeleckej, 
historickej alebo zberateľskej hodnoty, 
starožitnosti, zbierky, prototypy, modely, 
sťahované predmety, živé zvieratá,  
kuriérske a poštové zásielky, telesné 
pozostatky, darcovské orgány, prevoz krvi, 
krvných derivátov a náhrad plazmy. 

28. Zabezpečovacie zariadenie proti krádeži 
– mechanické zabezpečovanie zariadenie 
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(odnímateľné alebo pevne spojené 
s vozidlom) alebo imobilizér alebo alarm 
alebo GPS. 

29. Zachraňovacie náklady – účelne 
a preukázateľne vynaložené náklady na 
odvrátenie bezprostredne hroziacej 
škodovej udalosti alebo na zabránenie 
zväčšenia jej následkov. 

30. Zmluvný dopravca - dopravca s platným 
oprávnením na vykonávanie činnosti 
cestného dopravcu ako aj platným a 
účinným poistením zodpovednosti cestného 
dopravcu, s ktorým poistený priamo 
uzatvoril zmluvu o preprave veci na 
splnenie svojho záväzku vyplývajúceho zo 
zmluvy o preprave veci a ktorý prepravu 
zásielky skutočne vykonal. 

31. Zásielka – jedna alebo viac vecí a/alebo 
obalových/manipulačných jednotiek 
obsahujúcich tieto veci špecifikovaných 
podľa druhu, množstva a ceny 
v obchodnom alebo dodacom doklade 
a prepravovaných pod jediným prepravným 
dokladom z jedného miesta odoslania do 
jedného miesta určenia na základe zmluvy 
o preprave. 

 
Článok 3  

Predmet a rozsah poistenia 
1. Vnútroštátna cestná nákladná doprava 

Predmetom poistenia je všeobecne 
záväzným právnym predpisom stanovená 
zodpovednosť poisteného za škodu 
vyplývajúca z prepravnej zmluvy, ktorá 
vznikla inej osobe na prepravovanej zásielke 
v dôsledku poistnej udalosti, ku ktorej došlo 
v dobe trvania poistenia. 
Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho 
nahradil škodu na zásielke stanovenú podľa 
príslušného právneho predpisu, ak poistený 
za ňu zodpovedá, vo výške ustanovenej 
týmito ODZ-CD a poistnou zmluvou. 

2. Medzinárodná cestná nákladná doprava 
Predmetom poistenia je zodpovednosť 
poisteného za škodu vyplývajúca 
z prepravnej zmluvy, na ktorú sa vzťahuje 
Dohovor CMR, ktorá vznikla inej osobe na 
prepravovanej zásielke v dôsledku poistnej 
udalosti, ku ktorej došlo v dobe trvania 
poistenia.  
Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho 
nahradil: 
a) škodu na zásielke do výšky stanovenej 

podľa čl. 23 ods. 1 až 3 a čl. 25 Dohovoru 
CMR,   

b) dovozné, clo a iné výdavky v súlade s čl. 
23 ods. 4 Dohovoru CMR, ak sú priamym 

dôsledkom  straty zásielky, ktorá bola 
posúdená ako poistná udalosť a poistený 
je povinný ich nahradiť; pri čiastočnej 
strate zásielky má poistený právo na ich 
pomerné odškodnenie, 

c) dovozné v súlade s čl. 23 ods. 5 
Dohovoru CMR, ak poškodený preukáže, 
že škoda vznikla z dôvodu prekročenia 
dodacej lehoty, 

d) škodu na zásielke do výšky stanovenej 
v súlade s čl. 24 Dohovoru CMR, ak je 
v nákladnom liste udaná cena zásielky 
prevyšujúca hranicu určenú v čl. 23 ods. 3 
Dohovoru CMR a odosielateľ zásielky 
zaplatil dohodnutý príplatok k dovoznému, 

e) sumu osobitného záujmu na dodaní 
zásielky pre prípad jej straty alebo 
poškodenia alebo prekročenia dodacej 
lehoty v súlade s čl. 26 Dohovoru CMR 
udanú v nákladnom liste, ak odosielateľ 
zásielky zaplatil dohodnutý príplatok 
k dovoznému, 

f) úroky z omeškania v súlade s čl. 27 a čl. 
30 až 33 Dohovoru CMR. 

3. Kabotáž 
Predmetom poistenia je všeobecne 
záväzným právnym predpisom stanovená 
zodpovednosť poisteného za škodu 
vyplývajúca z prepravnej zmluvy, ktorá 
vznikla inej osobe na prepravovanej zásielke 
v dôsledku poistnej udalosti, ku ktorej došlo 
v dobe trvania poistenia. 
Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho 
nahradil: 
a) škodu vzniknutú na zásielke, ak 

poistený za škodu zodpovedá v rozsahu a 
vo výške ustanovenej týmito ODZ-CD, 
poistnou zmluvou a rozsahom 
zodpovednosti podľa všeobecne 
záväzného právneho predpisu štátu, na 
území ktorého došlo ku škodovej udalosti 
počas výkonu kabotáže, a to podľa toho, 
ktoré z uvedeného je nižšie, 

b) dovozné, ak je priamym dôsledkom škody 
na prepravovanej zásielke, ktorá bola 
posúdená ako poistná udalosť a poistený 
je povinný ho nahradiť, 

c) v prípade kabotáže vykonávanej na 
území Spolkovej republiky Nemecko aj 
skutočnú a preukázateľnú inú 
majetkovú škodu spôsobenú tretej 
osobe inak než škodou na zásielke, ak k 
tejto ujme došlo prekročením dodacej 
lehoty zásielky v dôsledku 
preukázateľného pochybenia alebo 
zanedbania povinnosti zo strany 
poisteného. Maximálny limit poistného 
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plnenia pre majetkovú ujmu spôsobenú 
prekročením dodacej lehoty na jednu 
prepravu nesmie prekročiť trojnásobok 
dovozného dohodnutého za predmetnú 
prepravu. 

4. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho 
nahradil aj: 
a) škodu spôsobenú na prepravovanej 

zásielke nakládkou a/alebo vykládkou, 
ktorú poistený vykonal v súlade 
s prepravnou zmluvou, 

b) škodu na prepravovanej zásielke 
spôsobenú zmluvným dopravcom,  

c) nevyhnutné preukázané náklady na 
zistenie rozsahu a príčiny škody na 
zásielke havarijným komisárom, 
zachraňovacie náklady a odpratávacie 
náklady, spolu do výšky poistnej sumy pre 
náklady uvedenej v poistnej zmluve. 

5. Ak sa k tomu poisťovateľ písomne vopred 
zaviazal, nahradí v súvislosti so vzniknutou 
škodovou udalosťou aj náklady právneho 
zastúpenia. Tieto náklady sú súčasťou 
poistnej sumy a poisťovateľ má právo 
odmietnuť ich úhradu, pokiaľ poistený poruší 
povinnosti vyplývajúce mu z čl. 12 ods.3 
písm. b), h) a j) VPPZ. 

6. Poistenie sa vzťahuje iba na zodpovednosť 
poisteného za škodu spôsobenú na zásielke 
alebo jej časti: 
a) na ktorú bol vydaný písomný prepravný 

doklad a pokiaľ bola k prepravovanej 
zásielke vystavená obchodná faktúra 
alebo obdobný doklad preukazujúci 
hodnotu zásielky v mieste a dobe jej 
prevzatia na prepravu, 

b) počas vykonávania prepravy motorovým 
vozidlom s EČV uvedeným v poistnej 
zmluve a/alebo návesom a/alebo 
prívesom, ktorý bol v čase vzniku 
škodovej udalosti pripojený 
k motorovému vozidlu; podmienka 
výkonu prepravy motorovým vozidlom 
s EČV uvedeným v poistnej zmluve sa 
nevzťahuje na výkon prepravy 
prostredníctvom zmluvného dopravcu. 
 

Článok 4  
Vylúčenia z poistenia 

1. Okrem všeobecných vylúčení uvedených v čl. 
11 VPPZ sa poistenie nevzťahuje na 
zodpovednosť za škodu  
a) ak poistený v čase jej vzniku nemal 

platné oprávnenie na výkon činnosti 
cestnej nákladnej dopravy v zmysle 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov, 

b) na prepravovanej zásielke 
ba)  spôsobenú vodičom bez platného 

vodičského oprávnenia, 
bb) spôsobenú poisteným alebo 

vodičom pod vplyvom alkoholu, 
iných návykových, omamných a 
psychotropných látok a rovnako 
v prípade odmietnutia podstúpiť test 
na zistenie prítomnosti alkoholu, 
návykových, omamných 
a psychotropných látok v tele, 

c) spôsobenú poisteným alebo vodičom 
úmyselne, 

d) spôsobenú poisteným alebo vodičom 
vedomou nedbanlivosťou,  

e) prevzatú nad rámec stanovený 
prepravnou zmluvou, 

f) na zásielke, preprava ktorej začala pred 
dátumom začiatku poistenia, 

g) na zásielke, ktorá nie je uvedená v 
prepravnom doklade, 

h) na vybraných druhoch zásielky, 
i) pri preprave nebezpečných vecí 

vykonávanej v rozpore s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a v rozpore s Dohodou ADR,  

j) vzniknutú pri vnútroštátnej preprave 
vykonávanej cestným vozidlom 
nespôsobilým na prevádzku v zmysle 
predpisov platných na území Slovenskej 
republiky a pri vykonávaní 
medzinárodnej prepravy alebo kabotáže 
aj v zmysle predpisov platných na území 
štátov, cez územie ktorých, do ktorých 
alebo v ktorých sa preprava vykonáva, 

k) vzniknutú preto, že poistený použil na 
prepravu cestné vozidlo, o ktorom už 
pred začatím prepravy vedel, že svojím 
vybavením nie je vhodné na prepravu 
prevzatej zásielky, 

l) ktorá by mohla byť predmetom poistenia 
všeobecnej zodpovednosti (napr. škoda 
na zdraví a na živote, škoda na cudzích 
veciach, s výnimkou prepravovanej 
zásielky, škoda na dopravných 
prostriedkoch), 

m) spôsobenú poisteným alebo vodičom 
prekročením dodacej lehoty, ktoré bolo 
spôsobené vedomím konaním 
poisteného alebo vodiča alebo na 
základe zadania prepravnej zmluvy, 
ktorú nebolo s ohľadom na obvyklý 
spôsob prepravy možné dodržať, 

n) spôsobenú ako následnú finančnú škodu 
v súvislosti so škodou na veci alebo 
škodu na zdraví, vrátane ušlého zisku, 

o) spôsobenú lúpežou,  
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p) ak poistený alebo ním poverená osoba 
bezodkladne nekontaktuje odosielateľa 
zásielky (osobu oprávnenú disponovať 
so zásielkou) a nekoná v súlade s jeho 
písomnými pokynmi. V prípade ak 
poistený alebo vodič zistí, že príjemca 
nemá dispozičné právo k zásielke od 
okamihu vystavenia nákladného listu 
a požaduje vykonať vykládku na inom 
mieste dodania ako je uvedené 
v prepravnom doklade, 

q) spôsobenú dodaním zásielky inej osobe 
ako oprávnenému príjemcovi,  

r) spôsobenú v dôsledku porušenia 
colných predpisov, deklaračných 
predpisov, vzniknutú v súvislosti 
s karnetmi TIR, vzniknutú colným dlhom, 
colnou zárukou, 

s) vzniknutú triedením, testovaním, 
nákladmi na laboratórne skúšky, 
prebaľovaním, čistením, inými 
obdobnými činnosťami na prepravovanej 
zásielke, ak ich vynaloženie nemalo 
vplyv na zníženie rozsahu škody, 

t) spôsobenú v dôsledku vnútornej, 
výrobnej, konštrukčnej, materiálnej vady 
zásielky, elektrickými alebo 
mechanickými poruchami, 

u) za ktorú prevzal poistený zodpovednosť 
v zmysle § 618 ods. 2 Obchodného 
zákonníka a čl. 21 Dohovoru CMR,  

v) uplatnenú po uplynutí reklamačnej doby 
v zmysle § 771 Občianskeho zákonníka 
a/alebo čl. 30 Dohovoru CMR, 

w) spôsobenú vyššou mocou (vis major) 
(napr. živelná udalosť),  

x) spôsobenú trestným činom sprenevery, 
podvodu alebo poistného podvodu podľa 
trestného zákona, a to aj v prípade že 
trestný čin nespáchal poistený alebo 
oprávnená osoba (t.j. osoba ktorej v 
dôsledku poistnej udalosti vznikne nárok 
na náhradu škody),  

y) spôsobenú akýmkoľvek trestným činom 
podľa trestného zákona,  

z) spôsobenú na vybraných druhoch 
prepravovanej zásielky, 

aa) počas kabotáže vykonávanej v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi týkajúcimi sa výkonu takejto 
prepravy vrátane predpisov štátu, na 
území ktorého sa preprava vykonáva a 
vrátane porušenia časových, počtových, 
množstvových alebo iných obmedzení, 
pričom poisťovateľ má právo od 
poisteného požadovať preukázanie 

dodržiavania týchto obmedzení a 
predpisov,  

2. Ustanovenia čl. 11 ods. 3 VPPZ platia 
obdobne. 

 
Článok 5  

Voliteľné pripoistenia 
Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa 
vzťahuje aj na: 
1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú 

vedomou nedbanlivosťou 
Odchýlne od čl. 4, ods. 1, písm. bb) a d) sa 
dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na 
zodpovednosť poisteného za škodu 
spôsobenú vedomou nedbanlivosťou, a to 
výlučne v súvislosti alebo v dôsledku požitia  
alkoholických nápojov, iných návykových, 
omamných a psychotropných látok a/alebo 
nedodržaním prestávok a dôb odpočinku 
v zmysle Dohody AETR. 

2. Zodpovednosť za škodu spôsobenú 
odmietnutím prevzatia zásielky 
príjemcom 
2.1. Pripoistenie sa vzťahuje na 

zodpovednosť poisteného za škodu 
spôsobenú odmietnutím prevzatia 
zásielky jej oprávneným príjemcom, 
ktorá vznikla poškodenému v priamej 
súvislosti  s prítomnosťou nepovolenej 
osoby/osôb v cestnom vozidle (napr. 
utečenec, nelegálny migrant a pod.). 

2.2. Pripoistenie sa nevzťahuje na zmarenie 
prevzatia zásielky jej oprávneným 
príjemcom z dôvodu zabavenia zásielky 
počas prepravy výkonom verejnej moci 
v priamej súvislosti s prítomnosťou 
nepovolenej osoby/osôb v cestnom 
vozidle. 

2.3. V prípade vzniku škody je poistený 
povinný predložiť dôkaz o prítomnosti 
nepovolenej osoby/osôb v cestnom 
vozidle (napr. zápis v policajnej správe 
a fotografie z miesta činu) a zároveň 
predložiť dôkaz o odmietnutí prevzatia 
zásielky jej oprávneným príjemcom.  

3. Zodpovednosť za následnú majetkovú 
škodu pri vykládke zásielky 
Pripoistenie sa vzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za následnú majetkovú škodu 
vrátane ušlého zisku, ktorá vznikla 
poškodenému v priamej súvislosti 
s vykládkou zásielky. 

4. Zodpovednosť za škodu na cudzom 
návese a prívese 
4.1. Pripoistenie sa vzťahuje na 

zodpovednosť poisteného za škodu na 
cudzom návese a/alebo prívese, ktorý: 
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a) v čase vzniku poistnej udalosti 
nebol vo vlastníctve poisteného, 

b) bol zapojený za motorové vozidlo 
s EČV uvedeným v poistnej zmluve; 
táto podmienka sa nevzťahuje na 
výkon prepravy prostredníctvom 
zmluvného dopravcu. 

c) poškodenie a/alebo zničenie 
návesu a/alebo prívesu nastalo 
výlučne počas prevádzky 
motorového vozidla. 

4.2. Poistenie sa nevzťahuje na 
zodpovednosť poisteného za škodu: 
a) na vlastnom cestnom vozidle 

poisteného, ktoré poistený užíva na 
základe nájomného, leasingového 
alebo obdobného vzťahu, 

b) spôsobenú na cudzom návese 
a/alebo prívese inak ako 
prevádzkou motorového vozidla 
poisteným, 

c) vyplývajúcu z estetickej povahy, t.j. 
škody, ktorá nemá vplyv na 
funkčnosť alebo bezpečnosť 
návesu a/alebo prívesu, 

d) spôsobenú stratou cudzieho 
návesu/alebo prívesu. 

4.3. Okrem povinností stanovených 
právnymi predpismi, VPPZ a týmito 
ODZ-CD, je poistený povinný: 
a) pri prevzatí cudzieho návesu 

a/alebo prívesu vypísať formulár – 
preberací protokol, v rámci ktorého 
uvedie EČV cudzieho návesu  
a motorového vozidla, ku ktorému 
bude pripojený, miesto, dátum a čas 
prevzatia cudzieho návesu a/alebo 
prívesu, 

b) vykonať vizuálnu kontrolu cudzieho 
návesu a/alebo prívesu a v prípade, 
ak javí známky poškodenia, urobiť o 
tom záznam v preberacom 
protokole, 

c) v prípade vzniku poistnej udalosti 
predložiť doklady preukazujúce 
rozsah poškodenia cudzieho 
návesu a/alebo prívesu (policajná 
správa, zápis o nehode, 
fotodokumentácia a pod.). 
 

Článok 6  
Územná platnosť 

1. Poistenie zodpovednosti vnútroštátneho 
cestného dopravcu sa vzťahuje na poistné 
udalosti, ktoré nastali počas prepravy na 
území Slovenskej republiky. 

2. Poistenie zodpovednosti medzinárodného 
cestného dopravcu sa vzťahuje na poistné 
udalosti, ktoré nastali počas prepravy na 
území Európy a Ázie. 

3. Poistenie zodpovednosti z výkonu kabotáže 
sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali 
počas prepravy na území štátu/štátov 
uvedeného/uvedených pre toto poistenie 
v poistnej zmluve. 

4. Poistenie zodpovednosti medzinárodného 
cestného dopravcu a poistenie 
zodpovednosti z výkonu kabotáže sa 
nevzťahujú na poistné udalosti, ktoré nastali 
počas prepravy na území štátov, ktoré sú 
sankcionované zo strany Organizácie 
Spojených národov (ďalej len „OSN“), 
Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a štátov, na 
ktoré je uvalené embargo rozhodnutím OSN 
alebo EÚ alebo vlády Slovenskej republiky. 
 

Článok 7  
Poistná doba, zmeny a zánik poistenia 

Okrem dôvodov uvedených v Občianskom 
zákonníku a vo VPPZ poistenie zaniká 
odpoistením posledného motorového vozidla zo 
zoznamu vozidiel tvoriaceho prílohu poistnej 
zmluvy. 
 

Článok 8  
Povinnosti poistníka a poisteného 

1. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi a VPPZ je poistník a poistený pred 
uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy 
povinný:  
a) predložiť poisťovateľovi zoznam 

motorových vozidiel, ktorými bude 
prepravu vykonávať,  

2. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi a VPPZ je poistený počas trvania 
poistnej zmluvy povinný:  
a) vykonávať činnosť dopravcu s odbornou 

starostlivosťou v záujme predchádzania 
škodám, najmä plniť povinnosti 
ustanovené zákonom, prepravnými 
zmluvami, prepravnými podmienkami, 
poistnými podmienkami a poistnou 
zmluvou,  

b) zabezpečiť, aby osádka cestného vozidla 
nepreberala náklad, ktorý nie je 
predmetom prepravnej zmluvy; 
predpokladá sa objektívne a rozumne 
očakávateľná miera odbornej 
starostlivosti,  

c) pred prepravou vždy skontrolovať 
technický stav cestného vozidla a 
odstrániť zistené nedostatky, 
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d) oznámiť zmenu počtu cestných vozidiel 
a/alebo zmenu EČV cestných vozidiel, 
ktoré poistený využíva na prepravu; 
poisťovateľ uvedenú zmenu zrealizuje na 
základe dokladu preukazujúceho zmenu 
vlastníctva alebo práva na užívanie 
motorového vozidla a/alebo dokladu 
o vyradení motorového vozidla 
z evidencie, 

e) ak na základe zmeny oznámenej 
poisťovateľovi mu bude vystavený nový 
certifikát (Potvrdenie o poistnom krytí), 
preukazovať sa týmto novým certifikátom,  

f) na prepravu použiť vhodné vozidlo, ak si 
to povaha prepravovanej zásielky 
vyžaduje, 

g) na prepravu používať cestné vozidlá, ktoré 
sú okrem zámky dverí vybavené 
zabezpečovacím zariadením proti krádeži; 
poistený alebo vodič je povinný zámky 
dverí uzamknúť, udržiavať 
zabezpečovacie zariadenie proti krádeži 
funkčné, v prevádzkyschopnom stave 
a používať resp. aktivovať ho vždy, keď sa 
vzdiali od cestného vozidla alebo keď v 
cestnom vozidle trávi čas povinného 
odpočinku,  

h) zabezpečiť, aby osádka cestného vozidla 
neumožnila prístup do cestného vozidla 
akýmkoľvek nepovolaným osobám (najmä 
stopárom), 

i) vybaviť cestné vozidlá tak, aby čas 
povinného denného odpočinku mohla 
osádka tráviť v cestnom vozidle v súlade 
s Dohodou AETR, 

j) zabezpečiť, aby osádka trávila čas 
povinného denného odpočinku v súlade 
s Dohodou AETR,  

k) zabezpečiť, aby chladiarenské vozidlá, 
ktoré používa na prepravu, boli vybavené 
funkčným termografom, 

l) ak poistený nemá možnosť preskúmať 
správnosť údajov v prepravnom doklade 
alebo ak poistený zistí, že sú údaje 
nesprávne alebo ak má výhradu k stavu 
zásielky, poistený je povinný zapísať do 
prepravného dokladu výhrady a ich 
odôvodnenie a dať ich potvrdiť 
odosielateľovi, 

m) viesť záznam o prevádzke cestného 
vozidla, 

n) ak sa dohodlo poistenie kabotáže: 
oa)  viesť knihu kabotážnych prepráv, 
ob) vykonávať ju len na základe platného 

kabotážneho oprávnenia, 
o) dodržiavať všetky ustanovenia právnych 

predpisov o premávke na pozemných 

komunikáciách, vrátane predpisov o 
preprave nebezpečných zásielok na 
cestách, o prevencii a likvidácii prípadných 
havárií, 

p) pri preprave parkovať cestné vozidlo:  
pa) na stráženom parkovisku alebo 

stráženom objekte, alebo 
pb) na osvetlenom mieste čerpacej 

stanice určenom na parkovanie 
nákladných vozidiel, alebo 

pc)  na osvetlených plochách hraničných 
prechodov určených na parkovanie 
nákladných vozidiel, alebo 

pd) na osvetlených plochách určených pre 
colné odbavenie, alebo 

pe) na odpočívadlách diaľnic a ciest I. 
triedy uvedených medzinárodnou 
organizáciou IRU (International Road 
Transport Union), ktoré sú osvetlené 
a určené na parkovanie najmenej 10 
nákladných vozidiel, alebo 

pf)  na plochách určených na parkovanie 
nákladných vozidiel. 

3. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poistený ak vznikne škoda 
povinný: 
a) pri zistení poškodenia zásielky u príjemcu, 

žiadať ihneď na mieste spísanie zápisnice 
(komerčného zápisu) o rozsahu škody; v 
zápisnici uviesť druh zásielky, počet 
poškodených alebo zničených kusov 
alebo kilogramov, podrobný opis 
poškodenia a potvrdiť ju spolu s 
príjemcom vlastnoručným podpisom a 
podľa možnosti zabezpečiť aj 
fotodokumentáciu o stave zásielky pri 
vykládke, 

b) v prípade poistnej udalosti predložiť dôkaz 
o tom, akým spôsobom došlo ku krádeži 
zásielky páchateľom, napr. zápisom v 
policajnej správe, fotografiami z miesta 
činu a pod., 

c) poskytnúť poisťovateľovi pravdivé údaje a 
informácie o okolnostiach vzniku škodovej 
udalosti, stanovisko k svojej 
zodpovednosti za škodu, ako aj doklady, 
ktoré má k dispozícii, prípadne aj iné 
doklady podľa vyžiadania poisťovateľa. 

 
Článok 9  

Poistná suma 
V prípade prepriahania návesov a/alebo 
prívesov je poistením krytá zodpovednosť 
cestného dopravcu do výšky poistnej sumy 
dojednanej pre cestné vozidlo, ku ktorému je 
náves a/alebo príves pripojený do jednej jazdnej 
súpravy. 
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Článok 10  
Poistné plnenie 

1. Ak poistený zomrie alebo ak zanikne ako 
právnická osoba, má poškodený priamo voči 
poisťovateľovi právo, aby mu nahradil škodu 
v tom istom rozsahu, v akom by mu ju bol 
povinný nahradiť za poisteného, keby zostal 
nažive alebo keby ako právnická osoba 
nezanikol.  

2. Ak na poistné plnenie z jednej poistnej 
udalosti bude oprávnených viac poškodených 
a súčet ich nárokov prekročí poistnú sumu 
alebo výšku sublimitu, uspokojí poisťovateľ 
ich nároky v pomere poistnej sumy alebo 
sublimitu k súčtu týchto nárokov. 

3. Poistné plnenie v zmysle čl. 3 a 5 týchto ODZ-
CD nesmie prekročiť poistnú sumu 
dohodnutú v poistnej zmluve. 

4. Pri určení rozsahu škody sa vychádza z 
hodnoty zásielky v mieste a čase jej prevzatia 
poisteným na prepravu. 

 
Článok 11  

Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení čl. 3 až 10 týchto ODZ-CD sa 

možno v poistnej zmluve odchýliť. 
2. Tieto ODZ-CD sú účinné od 15.10.2020 a sú 

súčasťou poistnej zmluvy. 


