VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA PRIAMEJ ZÁRUKY
SCHVÁLENÉHO RUČITEĽA ZA ZAPLATENIE COLNÉHO DLHU – VPPSRCD/0613
Platné od 26.06.2013

Úvodné ustanovenie
Pre poistenie priamej záruky schváleného ručiteľa za
zaplatenie colného dlhu, ktoré uzaviera Union
poisťovňa, a. s. (ďalej len „poisťovateľ“) platia
ustanovenia Občianskeho zákonníka, colné predpisy
Európskej únie a Slovenskej republiky, tieto
Všeobecné poistné podmienky poistenia priamej
záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie colného
dlhu - VPPSRCD/0613 (ďalej len „VPPSRCD“) a
poistná zmluva.
Článok 1
Výklad pojmov
Deklarant
− pre účely tohto poistenia sa deklarantom rozumie
právnická alebo fyzická osoba oprávnená na
podnikanie alebo fyzická osoba, ktorej vznikol
alebo by mohol vzniknúť colný dlh, za zaplatenie
ktorého poistený prevzal ručenie, ak v poistnej
zmluve nie je výslovne uvedené inak.
Schválený ručiteľ
− je osoba, schválená colným úradom, ktorá je
oprávnená poskytovať ručenie za colný dlh.
Colný dlh
- pozostáva z dovozného cla, dane z pridanej
hodnoty a spotrebnej dane. Pre potreby týchto
VPPSRCD sa pod pojmom „colný dlh“ okrem cla,
dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane
rozumejú aj úroky z omeškania a kompenzačný
úrok.
Následná kontrola
- následnou kontrolou sa rozumie výkon kontroly
colných orgánov po prepustení tovaru do
navrhovaného colného režimu v súlade s colnými
predpismi.
Článok 2
Účel poistenia
Účelom poistenia je zabezpečenie pohľadávky
finančnej správy voči poistenému ako schválenému
ručiteľovi na zaplatenie colného dlhu, ktorý bol
vymeraný colným úradom, a to bez ohľadu na to, kde
colný dlh vznikol a ktorý colný úrad ho vymeral.
Článok 3
Rozsah poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na colný dlh, za ktorý sa
schválený ručiteľ zaručil a ktorý vznikol alebo by
mohol vzniknúť v súvislosti s prepustením tovaru
do colného režimu uvedeného v poistnej zmluve
alebo v súvislosti s dočasne uskladneným
tovarom alebo v iných prípadoch, ak je to uvedené
v poistnej zmluve za súčasného splnenia
podmienky, že ručenie bolo poskytnuté v čase
účinnosti poistnej zmluvy.

Článok 4
Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného
zaplatiť finančnej správe colný dlh, ak táto
povinnosť
vznikla
poistenému
z dôvodu
nezaplatenia ním zaručeného colného dlhu v
zákonnej lehote, pod podmienkou, že za colný dlh
sa poistený zaručil v čase účinnosti poistnej
zmluvy a súčasne účinnosti záručnej listiny
vystavenej poisteným v prospech finančnej
správy.
2. Za deň vzniku poistnej udalosti sa považuje prvý
deň po uplynutí zákonnej lehoty na uhradenie
colného dlhu.
Článok 5
Vylúčenia z poistenia
Poistenie sa nevzťahuje :
a) na colný dlh za tovar, ktorý podlieha
spotrebným daniam, ak sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak,
b) na pokuty a sankčné postihy, ktoré boli
poistenému uložené za porušenie colných
predpisov,
c) na colný dlh, ktorý bol colným úradom
dodatočne dovymeraný po prepustení tovaru
do navrhovaného colného režimu (napr.
v súvislosti s výkonom následnej kontroly).
Toto vylúčenie z poistenia sa nepoužije, ak sa
za dovymeraný colný dlh v konkrétnej výške
poistený zaručil pri prepustení tovaru do
príslušného colného režimu,
d) na colný dlh, ktorý vznikol alebo by mohol
vzniknúť fyzickej osobne neoprávnenej na
podnikanie, ak v poistnej zmluve nie je
uvedené inak.
Článok 6
Poistná zmluva
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 odchyľujú
od niektorého ustanovenia VPPSRCD, platí text
poistnej zmluvy.
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 účinnosť poistenia.
3. Pre
zánik
poistenia
platia
ustanovenia
Občianskeho zákonníka. O blížiacom sa zániku

poistenia poisťovateľ informuje colný úrad, v
pôsobnosti ktorého je poistený ako schválený
ručiteľ evidovaný, v dostatočnom predstihu pred
zánikom poistenia (minimálne 15 dní pred
zánikom poistenia).
4. Zánik poistenia nemá vplyv na uplatňované
nároky na zaplatenie colného dlhu finančnej
správe, ak sa nárok vzťahuje k ručeniu, ktoré
poistený poskytol v čase účinnosti poistnej zmluvy.
5. Ak colný úrad zruší poistenému povolenie byť
schváleným
ručiteľom,
poistenie
zanikne
posledným dňom poistného obdobia, v ktorom mu
bolo zrušené povolenie byť schváleným ručiteľom.
Článok 8
Spoluúčasť
1. Poistenie colného dlhu sa môže dojednať so
spoluúčasťou.
2. V prípade, ak sa poistenie dojedná so
spoluúčasťou, jej výška sa dohodne v poistnej
zmluve.
3. Poistený je povinný sumu zodpovedajúcu
spoluúčasti uhradiť poisťovateľovi do 10 dní od
doručenia písomnej výzvy poisťovateľa.
Článok 9
Poistné a spôsob jeho platenia
1. Výška poistného a spôsob jeho úhrady sa
dohodne v poistnej zmluve.
2. Poisťovateľ má právo na dohodnuté poistné
v plnej výške počas trvania poistenia, a to aj v
prípade, ak poistná suma bola po poistnej udalosti
znížená.
3. Ak bude poistený v omeškaní s platením
poistného, je povinný zaplatiť poisťovateľovi úrok z
omeškania podľa platných právnych predpisov.
Článok 10
Poistná suma
1. V poistnej zmluve sa dohodne poistná suma, ktorá
bude hornou hranicou poistného plnenia za jednu
a všetky poistné udalosti počas trvania poistenia.
2. Po úhrade poistného plnenia poisťovateľom je
poisťovateľ oprávnený oznámiť zníženie poistnej
sumy colnému úradu, v pôsobnosti ktorého je
schválený ručiteľ evidovaný.
3. Po úhrade spoluúčasti alebo postihu zo strany
poisteného alebo regresu zo strany deklaranta na
účet poisťovateľa sa poistná suma zvýši o
uhradenú sumu a poisťovateľ je povinný o
navýšení poistnej sumy informovať colný úrad, v
pôsobnosti ktorého je schválený ručiteľ evidovaný.
Táto povinnosť vzniká poisťovateľovi len ak je
úhrnná suma úhrady (spoluúčasti, postihu alebo
regresu deklaranta) minimálne vo výške sumy
uvedenej v poistnej zmluve.
Článok 11
Poistné plnenie
1. V prípade poistnej udalosti uhradí poisťovateľ
colný dlh na účet finančnej správy vo výške
vymeraného colného dlhu s úrokmi z omeškania

a kompenzačným úrokom, bez odpočítania súm,
na ktoré má poisťovateľ voči poistnému právo
(spoluúčasť, sankčný postih), a to v lehote 8 dní
od doručenia výzvy na úhradu colného dlhu od
poisteného. Ak poistený nedoručí poisťovateľovi
výzvu na úhradu colného dlhu od colného úradu a
následne colný úrad vyzve poisťovateľa na úhradu
colného dlhu priamo, uhradí poisťovateľ colný dlh
v lehote 10 dní od doručenia výzvy na úhradu od
colného úradu.
2. Ak colný dlh finančnej správe uhradí poistený a
následne požiada o úhradu poisťovateľa,
poisťovateľ uhradí poistenému ním uhradený
colný dlh znížený o sumu v zmluve dohodnutej
spoluúčasti a sumu prípadných sankčných
postihov v zmysle čl. 14 týchto VPPSRCD.
Článok 12
Povinnosti poisteného
1. Pred uzatvorením poistnej zmluvy je poistený
povinný predložiť poisťovateľovi:
a) ekonomické výkazy - súvahu a výkaz ziskov a
strát (týka sa obchodných spoločností) alebo
výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o
majetku a záväzkoch (týka sa fyzických osôb
oprávnených na podnikanie), ak súhrnná
poistná suma vo všetkých poistných zmluvách
poisteného, ktorými sa zabezpečuje zaplatenie
colného dlhu voči finančnej správe bude vyššia
ako 35.000,00 EUR alebo ak poisťovateľ
požiada poisteného o predloženie týchto
dokladov,
b) vzor zmluvy o ručení (mandátna zmluva), ktorú
bude poistený používať v zmluvnom vzťahu s
deklarantmi a ktorá je prílohou poistnej zmluvy.
Túto povinnosť má poistený len ak sa poistenie
dojednáva so spoluúčasťou.
2. V procese poskytovania ručenia deklarantom je
poistený povinný:
a) pri poskytovaní ručenia za colný dlh
postupovať s odbornou starostlivosťou a
ručenie poskytovať len osobám (deklarantom),
s ktorými nemal v minulosti negatívne
skúsenosti v súvislosti s plnením povinností
podľa colných predpisov alebo s riadnym a
včasným plnením finančných záväzkov,
b) s každým deklarantom uzatvoriť zmluvu o
ručení (mandátnu zmluvu) v znení ako je
uvedené v prílohe poistnej zmluvy (viď odsek 1
písmeno b) tohto článku),
c) dbať na to, aby k poistnej udalosti nedošlo,
d) prekontrolovať správnosť výpočtu colného dlhu
príslušným colným úradom, najmä správnosť
dokladu o preferenčnom pôvode tovaru,
správnosť colnej sadzby a colnej hodnoty
tovaru,
e) poskytovať ručenie výlučne sám (vlastnými
zamestnancami) bez použitia zástupcov,
f) ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou,
predkladať poisťovateľovi hlásenia o osobách,
ktorým poskytol ručenie, a to minimálne v
rozsahu:
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− obchodné meno osoby, ktorej poskytol
ručenie,
− výška zaručenej sumy a druh tovaru, ktorý
je predmetom záruky,
− režim, do ktorého bol tovar prepustený (kód
režimu),
− dátum prepustenia tovaru do príslušného
režimu.
Poistený predkladá hlásenia (v programe MS
Excel) s mesačnou frekvenciou (do 5. dňa
nasledujúceho mesiaca) elektronickou poštou
na mailovú adresu uvedenú v poistnej zmluve.
Po vzniku poistnej udalosti je poistený povinný:
a) bezodkladne informovať poisťovateľa o vzniku
poistnej udalosti,
b) pátrať po príčinách vzniku poistnej udalosti,
najmä minimálne dvakrát písomne vyzvať
deklaranta na splnenie povinností podľa
colných predpisov a na predloženie dokladov o
splnení týchto povinností, ak sa poistenie
dohodlo so spoluúčasťou,
c) doručiť poisťovateľovi tieto doklady :
− výzvu colného úradu na úhradu colného
dlhu za deklaranta, za ktorého ručil,
− rozhodnutie colného úradu o vzniku
colného dlhu,
− kópie korešpondencie s osobou, ktorej
poistený poskytol ručenie (podľa písmena
b) tohto bodu),
− príslušnú zmluvu o ručení (originál alebo
overenú kópiu) v zmysle odseku 2 písm. b)
tohto článku, ak sa poistenie dohodlo so
spoluúčasťou,
a to všetko v lehote 2 pracovných dní odo dňa
doručenia výzvy colného úradu poistenému,
d) ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je
podozrenie z trestného činu, nahlásiť túto
orgánom činným v trestnom konaní,
V režime voľný obeh je poistený ďalej povinný
dbať na to, aby tovar bol preclievaný priebežne,
bez zdržania, v termínoch stanovených colnými
predpismi, prípadne požiadavkou colného úradu.
V režime colné uskladňovanie je poistený povinný
dbať na to, aby tovar bol vydaný z colného skladu
na základe originálu dokladu o zaplatení colného
dlhu. Túto povinnosť nie je poistený povinný splniť
v prípade, že tovar sa z režimu colné
uskladňovanie prepustí do režimu voľný obeh, a
colný dlh je zabezpečený v režime voľný obeh.
V režime aktívny zušľachťovací styk je poistený
povinný dbať na to, aby tovar bol používaný v
súlade s colnými predpismi a rozhodnutím
príslušného colného úradu o prevádzkovaní
colného režimu aktívny zušľachťovací styk.
V režime pasívny zušľachťovací styk je poistený
povinný dbať na to, aby tovar bol používaný v
súlade s colnými predpismi a rozhodnutím
príslušného colného úradu o prevádzkovaní
colného režimu pasívny zušľachťovací styk.
V režime dočasné použitie je poistený povinný
dbať na to, aby tovar bol používaný v súlade s
colnými predpismi a rozhodnutím príslušného

colného úradu o prevádzkovaní colného režimu
dočasné použitie.
9. V režime prepracovanie pod colným dohľadom je
poistený povinný dbať na to, aby tovar bol
používaný v súlade s colnými predpismi a
rozhodnutím príslušného colného úradu o
prevádzkovaní colného režimu prepracovanie pod
colným dohľadom.
10. Pri dočasne uskladnenom tovare je poistený
povinný dbať na to, aby tovar bol z dočasného
uskladnenia prepustený do príslušného colného
režimu bez zbytočného zdržania.
11. Poistený je povinný uzatvoriť s deklarantom
Zmluvu
o ručení
tak,
aby
obsahovala
splnomocnenie poisteného deklarantom na
podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu
o vymeraní colného dlhu v prípade pochybností
o jeho opodstatnenosti alebo o jeho výške.
12.O podaní opravného prostriedku je poistený
povinný ihneď informovať poisťovateľa a podanie
opravného prostriedku je povinný poisťovateľovi
preukázať, v ďalšom konaní je poistený povinný
postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa.
Článok 13
Prechod práv

1. Ak má poistený voči inej osobe právo na vrátenie
vyplatenej sumy, prechádza toto právo na
poisťovateľa, 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 a tiež je
povinný poskytnúť mu informácie o tom, v akom
štádiu je pátranie v konkrétnom prípade.
3. Ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou,
poistený splnomocňuje poisťovateľa na to, aby
poisťovateľ pre neho vo svojom mene a na svoj
účet vymáhal od osoby, ktorá bola povinná colný
dlh uhradiť (deklarant), plnú náhradu za uhradený
colný dlh, teda vrátane spoluúčasti (čl. 8
VPPSRCD). Ak osoba, ktorá bola povinná colný
dlh uhradiť (deklarant), uhradí colný dlh na účet
poisťovateľa, je poisťovateľ povinný vrátiť
poistenému uhradenú spoluúčasť, a to v lehote 15
dní odo dňa pripísania plnej výšky colného dlhu na
účet poisťovateľa.
Článok 14
Sankčné postihy
1. Ak sa poistenie dohodlo bez spoluúčasti,
poisťovateľ má voči poistenému právo na náhradu
súm, ktoré za neho zaplatil z titulu poistného
plnenia.
2. Ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou a
poisťovateľ uhradí poistné plnenie za obchodný
prípad, v ktorom poistený dodatočne prevzal
ručenie za už vzniknutý colný dlh, s rozšírením
ručenia za splnenie splátkového kalendára na jeho
úhradu, má poisťovateľ voči poistenému právo na
vrátenie poskytnutého poistného plnenia v plnej

výške, t.j. vo výške colného dlhu, ktorý za
poisteného zaplatil na účet príslušného colného
úradu, po odpočítaní uhradenej spoluúčasti, ak sa
v poistnej zmluve nedohodlo inak.
3. Ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou a
poistený nesplní povinnosť podľa čl. 12 ods. 3
písm. c) štvrtá odrážka VPPSRCD, a to ak
nepredloží príslušný originál alebo úradne overenú
kópiu zmluvy o ručení, alebo ak poistený predloží
poisťovateľovi zmluvu o ručení v znení inom ako je
vzor zmluvy o ručení, ktorý tvorí prílohou poistnej
zmluvy, alebo ak bude predložená zmluva o
ručení bez presného označenia, presnej adresy
alebo podpisu osoby, s ktorou bola zmluva
uzavretá, má poisťovateľ právo voči poistenému
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške, ktorej
súčet so spoluúčasťou je vo výške poistného
plnenia zaplateného poisťovateľom, ak sa v
poistnej zmluve nedohodne pokuta v inej výške.
4. a) Ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou a
plnenie zaplatené poisťovateľom finančnej
správe bude pri jednej poistnej udalosti vyššie
ako limit dohodnutý v poistnej zmluve pre jednu
poistnú udalosť, má poisťovateľ voči
poistenému právo na vrátenie časti plnenia,
ktorá presiahne v poistnej zmluve dohodnutý
limit pre jednu poistnú udalosť.
b) Ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou a
poistné plnenie zaplatené poisťovateľom
finančnej správe za poistné udalosti, ktoré
vznikli počas trvania poistenia bez ohľadu na
počet poistných udalostí, pričom deklarantom
bola tá istá osoba, za ktorú poistený ručil v
colnom konaní, bude vyššie ako limit
dohodnutý v poistnej zmluve, má poisťovateľ
voči poistenému právo na vrátenie časti
plnenia, ktorá presiahne limit dohodnutý v
poistnej zmluve ako maximálne plnenie z
poistných udalostí, v ktorých bola deklarantom
tá istá osoba.
5. Ak poistený poruší ustanovenie čl. 12, ods. 2
písm. e) VPPSRCD, t.j. poskytne ručenie za colný
dlh prostredníctvom zástupcu:
a) poisťovateľ má voči poistenému právo na
vrátenie poistného plnenia v plnej výške za
poistnú udalosť z obchodného prípadu, v
ktorom
poistený
poskytol
ručenie
prostredníctvom zástupcu,
b) poisťovateľ má právo vypovedať poistnú
zmluvu do troch mesiacov odo dňa, v ktorom

bol
výmer
colného
dlhu
doručený
poisťovateľovi; poistenie v takom prípade
zanikne do jedného mesiaca odo dňa
doručenia výpovede.
6. Ak poisťovateľ uhradí finančnej správe úroky z
omeškania
zavinené
poisteným
alebo
kompenzačný úrok (napríklad nenahlásením
poistnej udalosti v zmysle čl. 12, ods. 3c), poistený
je povinný uhradiť poisťovateľovi úroky zavinené
poisteným, a to do 10 dní od doručenia
oznámenia o výške poisťovateľom zaplatených
úrokov zavinených poisteným.
7. Ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou a
poistený nesplní povinnosť uvedenú v čl. 12 ods.
12 VPPSRCD, má poisťovateľ právo voči
poistenému na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške, ktorej súčet so spoluúčasťou je vo výške
poistného plnenia zaplateného poisťovateľom.
8. Ak poisťovateľ uplatní voči poistenému sankčné
postihy podľa tohto článku, je poistený povinný
príslušnú sumu uhradiť v prospech účtu
poisťovateľa do 10 dní odo dňa, kedy mu
poisťovateľ oznámi dôvod a výšku zmluvnej
pokuty, variabilný symbol a bankové spojenie. Ak
zmluvná pokuta nebude v tejto lehote uhradená
na účet poisťovateľa, zmluvné strany sa dohodli
na úroku z omeškania vo výške 20% z dlžnej
sumy.
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Článok 15
Záverečné ustanovenia
Od ustanovení čl. 4, 7 a 11 týchto poistných
podmienok sa v poistnej zmluve nemožno
odchýliť.
Pre prípadné spory týkajúce sa poistných vzťahov
medzi poisteným a poisťovateľom sú príslušné
súdy v Slovenskej republike.
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.
Tieto Všeobecné poistné podmienky poistenia
priamej záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie
colného dlhu - VPPSRCD/0613 boli schválené
dňa 19.06.2013 a nadobúdajú účinnosť dňom
26.06.2013.
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