
 
 

 

  

    
 
 

  VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA COLNÉHO DLHU – DEKLARANT  
VPPCD/1202

 
 

Úvodné ustanovenie 
 
Pre poistenie colného dlhu – deklarant, ktoré uzaviera 
Union poisťovňa, a. s. (ďalej len „Union“) platia 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Colný zákon, tieto 
Všeobecné poistné podmienky poistenia colného dlhu 
VPPCD/1202 (ďalej len „VPPCD“) a poistná zmluva. Pre 
režim „uskladňovanie v colnom sklade“ okrem toho platia 
aj Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku platné v 
čase poistenia a Poistné podmienky poistenia majetku proti 
škodám spôsobeným odcudzením s prekonaním prekážky 
platné v čase poistenia. 
 
 

Článok 1 
Výklad pojmov 

 
Colný dlh – je suma dovozných platieb (colný dlh pri 
dovoze) alebo suma vývozných platieb (colný dlh pri 
vývoze), ktorá sa uplatňuje na konkrétny tovar pri jeho 
dovoze alebo vývoze podľa colných predpisov. 
 
Dovozné platby 
- clo a dane, ktorým podlieha tovar pri dovoze, 
- platby pri dovoze zavedené ako prostriedok 

uplatňovania štátnej poľnohospodárskej politiky alebo 
osobitných opatrení vzťahujúcich sa na určitý tovar, 
ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych 
výrobkov, 

- iné platby pri dovoze, ktoré majú rovnocenný účinok 
ako clo 

 
Vývozné platby 
- clo, ktorému podlieha tovar pri vývoze, 
- platby pri vývoze zavedené ako prostriedok 

uplatňovania štátnej poľnohospodárskej politiky alebo 
osobitných opatrení vzťahujúcich sa na určitý tovar, 
ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych 
výrobkov, 

- iné platby pri vývoze, ktoré majú rovnocenný účinok 
ako clo. 

 
Colné vyhlásenie 
- úkon, ktorým fyzická osoba, štatutárny orgán, 

zamestnanec právnickej osoby alebo zástupca týchto 
osôb formou a spôsobom ustanovenými colnými 
predpismi prejavuje svoju vôľu, aby bol tovar 
prepustený do navrhovaného režimu 

 
Deklarant 
- pre účely tohoto poistenia sa deklarantom rozumie 

právnická alebo fyzická osoba podnikajúca, ktorá robí 
colné vyhlásenie vo vlastnom mene, právnická alebo 
fyzická osoba podnikajúca, v ktorej mene sa colné 
vyhlásenie robí 

 
 
 
Skladovateľ 
-     osoba, ktorá prevzala vec za účelom jej uloženia a 

opatrovania 
Ukladateľ 
-  osoba, ktorá uložila u skladovateľa za odplatu vec 
 
Poistný rok 
-  12 za sebou idúcich mesiacov nepretržitého   trvania 

poistenia 
 
 

Článok 2 
Účel a rozsah poistenia 

 
Účelom poistenia je poskytnutie priamej záruky za splnenie 
povinnosti deklaranta zaplatiť colný dlh vrátane úrokov. 
 
 

Článok 3 
Rozsah poistenia 

 
1. Poistenie sa vzťahuje na colný dlh vrátane úrokov, 

ktorý mal povinnosť uhradiť poistený vo funkcii 
deklaranta za podmienky, že na úhradu colného dlhu 
bude Union vyzvaný colným orgánom. 

2. Poistenie sa vzťahuje na colné režimy, ktoré sú uvedené 
v poistnej zmluve. 

 
 

Článok 4 
Poistná udalosť 

 
1. Poistnou udalosťou je nesplnenie si povinností 

deklaranta, ktoré mu vyplývajú z colného zákona pre 
jednotlivý režim za predpokladu, že Union bol colným 
orgánom vyzvaný na zaplatenie colného dlhu 
vymeraného z dôvodu nesplnenia povinností poisteným, 
pri súčasnom splnení podmienky, že tovar bol do 
príslušného režimu prepustený v čase trvania poistenia. 

2. Za deň vzniku poistnej udalosti sa považuje prvý deň po 
uplynutí doby, v ktorej bol deklarant povinný splniť si 
povinnosť vyplývajúcu mu z colného zákona pre 
jednotlivý režim. 

 
 

Článok 5 
Vylúčenia z poistenia 

 
Poistenie sa nevzťahuje : 
a) na pokuty a sankčné postihy, ktoré boli deklarantovi 

uložené za porušenie colných predpisov, 
b) na colný dlh v colnom režime tranzit, ak colný úrad v 

lehote 12 mesiacov odo dňa zaevidovania tranzitného 



 
 

 

  

vyhlásenia neoznámi Unionu, že bude od neho žiadať 
plnenie zo zábezpeky. 

 
Článok 6 

Poistná zmluva a záručná listina 
 
1. V poistnej zmluve sa upravia v súlade s týmito 

poistnými podmienkami podrobnosti potrebné na 
splnenie účelu poistenia. Poistná zmluva musí mať 
písomnú formu, písomnú formu musia mať aj dodatky k 
poistnej zmluve a iné prejavy vôle zmluvných strán, 
ktoré sa týkajú poistenia. 

2. Pokiaľ sa ustanovenia poistnej zmluvy v zmysle článku 
15 ods. 1 VPPCD odchyľujú od ich niektorého 
ustanovenia, platí text poistnej zmluvy. 

3. Súčasťou poistnej zmluvy je záručná listina, znejúca na 
sumu záruky, ktorá je zhodná s poistnou sumou. 
Záručná listina je vystavená pre potreby colných 
orgánov a je potvrdením zabezpečenia colného dlhu 
existenciou poistného vzťahu až do výšky poistnej 
sumy (zaručená suma). V nej sa Union zaväzuje 
spoločne a nerozdielne s dlžníkom (deklarant) splniť 
colný dlh, vrátane úrokov z omeškania, vymeraných 
podľa colného zákona a súvisiacich zákonov, podľa 
ktorých sú colné orgány oprávnené úroky vymerať. 

4. Union má právo po každej poistnej udalosti zaručenú 
sumu (poistnú sumu) znížiť o sumu poistného plnenia 
dodatkom k záručnej listine, doručeným priamo 
colnému orgánu. Union bude o znížení poistnej sumy 
poisteného písomne informovať.  

5. Ak poistený uhradí Unionu sumy (colný dlh s 
príslušenstvom a úroky z omeškania), ktoré za neho 
Union zaplatil (podľa čl. 11 týchto VPPCD), môže 
požiadať Union o dodatok k záručnej listine, ktorým sa 
znížená zaručená suma navýši na pôvodnú zaručenú 
sumu (ak bola pôvodná suma znížená dodatkom), alebo 
o vystavenie záručnej listiny (ak záručná listina bola 
vypovedaná v celom rozsahu). 

 
 
 

Článok 7 
Poistná doba, zmeny a zánik poistenia 

 
1. Poistenie colného dlhu sa uzaviera na dobu neurčitú. 

Poistným obdobím je jeden poistný rok. 
2. Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej 

zmluve ako začiatok poistenia. 
 
 
 

Článok 8 
Spoluúčasť 

 
1. Poistenie colného dlhu je možné dojednať so 

spoluúčasťou len v colnom režime uskladňovanie v 
colnom sklade. Ak sa poistenie dojednalo so 
spoluúčasťou, jej výška sa dohodne v poistnej zmluve. 

2. Ak sa poistenie dojednalo so spoluúčasťou, poistený je 
povinný sumu zodpovedajúcu spoluúčasti uhradiť 
Unionu do 10 dní od doručenia písomného oznámenia o 
výške spoluúčasti a variabilného symbolu. 

 
 

Článok 9 
Poistné a spôsob platenia 

 
1. Výška poistného a spôsob jeho úhrady sa dohodne v 

poistnej zmluve. 
 
2. Union má právo na dohodnuté poistné v plnej výške 

počas trvania poistenia, a to aj v prípade, že zaručená 
suma bola po poistnej udalosti znížená. 

3. Ak bude poistený v omeškaní s platením poistného, je 
povinný zaplatiť Unionu úrok z omeškania podľa 
Občianskeho zákonníka. 

 
Článok 10 

Poistná suma 
Poistná suma (zaručená suma) sa dohodne v poistnej 
zmluve pre celú dobu trvania poistenia. Jej výšku Union 
jednostranne znižuje (čl. 6 ods. 4 VPPCD) a zvyšuje (čl. 6 
ods. 5 VPPCD), pričom nesmie prekročiť dohodnutú výšku 
poistnej sumy. 
 

 
Článok 11 

Poistné plnenie 
 

 V prípade poistnej udalosti uhradí Union colný dlh 
priamo na účet colného úradu bez odpočítania 
spoluúčasti. 

 
 

Článok 12 
Povinnosti poisteného 

 
1. Poistený je povinný predložiť na požiadanie Unionu 

súvahu a výkaz ziskov a strát (týka sa akciových 
spoločností a spoločností s ručením obmedzeným) 
alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku 
a záväzkoch (týka sa fyzických osôb podnikajúcich). 

2. V režime tranzit je poistený povinný: 
a) dbať na to, aby k poistnej udalosti nedošlo, 
b) zabezpeèi� správnos� údajov na tranzitnom vyhlásení, 

najmä presný názov (meno), adresu a IÈO odosielate¾a, 
príjemcu. Uvádza� IÈO odosielate¾a, resp. príjemcu je 
poistený povinný len v prípade, ak ide o slovenský 
subjekt. 

c) uvádza� na tranzitnom vyhlásení presné pomenovanie 
tovaru, 

d) pri vystavovaní tranzitného vyhlásenia vy�adova� a 
zhotovi� si fotokópiu dodávate¾skej faktúry (s plnou 
adresou predávajúceho a kupujúceho), 

e) zabezpečiť, aby tovar bol dodaný colnému úradu 
určenia, 

f) ak nastala poistná udalosť, bezodkladne o tom Union 
informovať, 

g) ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je podozrenie z 
trestného činu, nahlásiť túto príslušným orgánom 
polície. 

3. V režime voľný obeh je poistený povinný: 
a)   dbať na to, aby k poistnej udalosti nedošlo, 
b)  dbať na to, aby tovar bol preclievaný priebežne, bez 

zdržania, v termínoch stanovených colným zákonom a 
príslušným rozhodnutím colných orgánov, 

c) ak nastala poistná udalosť, bezodkladne o tom 
poisťovateľa informovať,  



 
 

 

  

d)  ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je podozrenie z 
trestného činu, nahlásiť túto príslušným orgánom 
polície. 

4. V režime uskladňovanie v colnom sklade je poistený 
povinný: 

a) vo funkcii skladovateľa: 
 
aa)    dbať na to, aby k poistnej udalosti nedošlo, 
ab)    dbať na to, aby tovar bol vydaný zo skladu výlučne na 

základe originálu dokladu (príkazu na úhradu, poštovej 
poukážky) o zaplatení colného dlhu. Túto povinnosť nie 
je poistený povinný splniť v prípade, že poistnou 
zmluvou je okrem režimu uskladňovanie v colnom 
sklade poistený aj režim voľný obeh, 

ac)   zabezpečiť priestor colného skladu v zmysle poistných 
podmienok UNION poisťovňa, a.s. pre poistenie 
majetku, proti škodám spôsobeným odcudzením s 
prekonaním prekážky, 

ad) ak nastala poistná udalosť, bezodkladne o tom 
poisťovateľa informovať, 

ae)  ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je podozrenie z 
trestného činu, nahlásiť túto príslušným orgánom 
polície, 

af)    umožniť Unionu, príp. osobe ním poverenej vykonanie 
fyzickej kontroly skladu a tiež kontrolu príslušných 
dokladov, ak s tým colné orgány súhlasia, 

ag) predložiť poisťovateľovi rozhodnutie príslušného 
colného úradu o prevádzkovaní colného skladu, a to do 
15 dní od jeho vydania príslušným colným orgánom. 

b)     vo funkcii ukladateľa: 
ba)   dbať na to, aby k poistnej udalosti nedošlo, 
bb) ak nastala poistná udalosť, bezodkladne o tom 

poisťovateľa informovať, 
bc)  ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je podozrenie z 

trestného činu, nahlásiť túto príslušným orgánom 
polície. 

5. V režime aktívny zušľachťovací styk je poistený 
povinný: 

a)  dbať na to, aby k poistnej udalosti nedošlo, 
b)  dbať na to, aby tovar bol používaný v súlade s colným 

zákonom a rozhodnutím príslušného colného úradu  o  
prevádzkovaní  colného režimu aktívny  zušľachťovací 
styk, 

c) ak nastala poistná udalosť, bezodkladne o tom Union 
informovať, 

d) ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je podozrenie z 
trestného činu, nahlásiť túto príslušným orgánom 
polície. 

6. V režime pasívny zušľachťovací styk je poistený 
povinný: 

a)    dbať na to, aby k poistnej udalosti nedošlo, 
b)  dbať na to, aby tovar bol používaný v súlade s colným 

zákonom a rozhodnutím príslušného colného úradu  o  
prevádzkovaní  colného režimu pasívny zušľachťovací 
styk, 

c)  ak nastala poistná udalosť, bezodkladne o tom 
poisťovateľa informovať, 

d) ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je podozrenie z 
trestného činu, nahlásiť túto príslušným orgánom 
polície. 

7.  V režime dočasné použitie je poistený povinný: 
a)   dbať na to, aby k poistnej udalosti nedošlo, 
b)  dbať  na  to,  aby  tovar  bol  používaný  v  súlade s 

colným zákonom a rozhodnutím príslušného colného  

úradu  o  prevádzkovaní   colného  režimu  dočasné  
použitie, 

c)  ak nastala poistná udalosť, bezodkladne o tom Union 
informovať, 

d) ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je podozrenie z 
trestného činu, nahlásiť túto príslušným orgánom 
polície. 

 
8. V režime prepracovanie pod colným dohľadom je 

poistený povinný: 
a)   dbať na to, aby k poistnej udalosti nedošlo, 
b)  dbať  na  to,  aby  tovar  bol  používaný  v  súlade s 

colným zákonom arozhodnutím príslušného colného  
úradu  o  prevádzkovaní   colného  režimu 
prepracovanie pod colným dohľadom, 

c)  ak nastala poistná udalosť, bezodkladne o tom Union 
informovať, 

d) ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je podozrenie z 
trestného činu, nahlásiť túto príslušným orgánom 
polície. 

9. V režime vývoz je poistený povinný: 
a)   dbať na to, aby k poistnej udalosti nedošlo, 
b) zabezpečiť, aby tovar bol dodaný colnému úradu 

určenia, 
c) zabezpečiť, aby dodanie tovaru potvrdil príslušný colný 

orgán, 
d)  ak nastala poistná udalosť, bezodkladne o tom Union 

informovať, 
e) ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je podozrenie z 

trestného činu, nahlásiť túto príslušným orgánom 
polície, 

f) dbať na to, aby tovar bol používaný v súlade s 
rozhodnutím príslušného colného úradu o  pre -  
vádzkovaní  colného režimu vývoz. 

10. Pri tovare doèasne uskladnenom je poistený povinný: 
a)   dba� na to, aby k poistnej udalosti nedošlo, 
b) dba� na to, aby tovar bol z doèasného uskladnenia 

prepustený do príslušného colného re�imu bez 
zbytoèného zdr�ania, 

c)  ak nastala poistná udalos�, bezodkladne o tom Union 
informova�, 

d) ak nastala poistná udalos�, pri ktorej je podozrenie z 
trestného èinu, nahlási� túto príslušným orgánom 
polície. 

 
 

Článok 13 
Právo na vrátenie vyplateného poistného plnenia 

 
1. Union má voči poistenému právo na náhradu súm 

(colný dlh a úroky z omeškania), ktoré za neho zaplatil 
z dôvodu porušenia colného zákona alebo rozhodnutia 
príslušného colného orgánu zo strany poisteného s 
výnimkou colného dlhu, ktorý v režime uskladňovanie 
v colnom sklade vznikol odcudzením uskladneného 
tovaru s prekonaním prekážky zabezpečujúcej 
uskladnený tovar pred jeho odcudzením, bez zavinenia 
poisteného. 

2. Poistený je povinný uhradiť Unionu sumu podľa ods. 1 
tohoto článku do 10 dní od doručenia výzvy na úhradu. 
V prípade nedodržania tejto lehoty je poistený povinný 
zaplatiť Unionu zmluvnú pokutu vo výške 20% zo 
sumy, ktorú za neho Union uhradil. 

 



 
 

 

  

 
 

Článok 14 
Prechod práv 

 
1. Ak má poistený voči inej osobe právo na vrátenie 

zaplateného colného dlhu a úrokov, prechádza toto 
právo na Union, pokiaľ za poisteného túto sumu 
zaplatil. 

2. Poistený je povinný bez meškania poisťovateľovi 
oznámiť, že nastali okolnosti zakladajúce nároky 
uvedené v ods. 1 a odovzdať mu doklady potrebné na 
uplatnenie týchto práv. 

3. Ak poistený nezabezpečí Unionu právo na náhradu 
škody voči inému alebo inak zmarí možnosť uplatnenia 
tohto práva, má Union voči poistenému právo na 
náhradu súm, ktoré pre takéto konanie nemohol 
uplatniť, až do výšky vyplateného poistného plnenia. 

 
 

Článok 15 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Od ustanovení čl. 1, 2, 3, 6 a 14 týchto poistných 

podmienok sa v poistnej zmluve nemožno odchýliť. 
2. Pre prípadné spory týkajúce sa poistných vzťahov 

medzi poisteným a Unionom sú príslušné súdy v 
Slovenskej republike. 

3. Pre doručovanie písomných dokumentov platí, že 
povinnosť doručiť písomnosť je splnená dňom, keď ju 
adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď 
ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. 
Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v poistnej 
zmluve. 

4. Tieto Všeobecné poistné podmienky poistenia colného 
dlhu – deklarant VPPCD/1202 boli schválené 
predstavenstvom Union poisťovňa, a.s. dňa 15.10.2002 
(zápisnica č. 2002/38 bod 5) a nadobúdajú účinnosť 
dňom 10.12.2002 . 


