
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie dopravcu 
Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika       Produkt: Poistenie dopravcu 

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím 
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia 
zodpovednosti za škodu cestného dopravcu VPP ZD 14. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.   

 
O aký typ poistenia ide? 

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu 
 

 

 

 

 

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

 vaša zákonná zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte na 
prepravovanom tovare pri výkone vnútroštátnej alebo 
medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. 

Poistenie je možné rozšíriť aj na zákonnú zodpovednosť za škodu 
vzniknutú: 

- na sťahovaných predmetoch, 
- na prepravovaných trhavinách a výbušných látkach, 
- na prepravovaných ojazdených, poškodených alebo 

havarovaných motorových vozidlách, 
- na prepravovaných použitých alebo poškodených strojoch 

alebo zariadeniach, 
- krádežou prepravovaných vecí alebo v dôsledku ich lúpeže, 
- počas vykonávania vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy 

na území iného štátu (tzv. kabotáž). 
Pre poistenie musíte stanoviť poistnú sumu. Poistná suma 
predstavuje maximálne plnenie poisťovne v prípade jednej 
a zároveň súhrnne v prípade všetkých poistných udalostí 
v jednom  poistnom období, ktorým sa rozumie 12 za sebou 
nasledujúcich mesiacov.  

 škody zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla. 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú: 

 činnosťou vykonávanou bez príslušného oprávnenia, 
 úmyselne, 
 jadrovou energiou, radiáciou alebo rádioaktívnou kontamináciou,  

 vnútornou povahou prepravovaných vecí alebo spolu naloženými 
vecami, 

 vnútornými, výrobnými alebo konštrukčnými chybami 
prepravovaných vecí, 

 hmyzom alebo hlodavcami, 

 spreneverou alebo podvodom, 

 odovzdaním prepravovaných vecí neoprávnenému príjemcovi, 

 odstavením vozidla bezdôvodne mimo trasy, 

 vodičom bez platného vodičského preukazu, 

 nevhodným alebo nespôsobilým vozidlom. 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 V prípade vnútroštátnej cestnej náklady dopravy na území Slovenskej republiky.  
 V prípade medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy na geografickom území Európy, s výnimkou štátov: Ukrajina, Bielorusko, 

Ruská federácia, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Albánsko, Moldavsko, Azerbajdžan, Gruzínsko 
a Arménsko. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku 
IV. Všeobecných poistných podmienok. 

 



 
Aké mám povinnosti? 

• odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne a oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný,  
• oznámiť poisťovni každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom vie a ktoré nastalo po uzavretí poistenia,  
• umožniť poisťovni kedykoľvek uskutočniť kontrolu podkladov pre výpočet poistného,  
• platiť poistné včas a v správnej výške, 
• vykonávať činnosti uvedené v poistnej zmluve s odbornou starostlivosťou,  
• dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto 

povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné), 

• dbať, aby nenastala poistná udalosť, 
• ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni a urobiť nevyhnutné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá 

škoda už nezväčšovala. Dohodnúť sa s poisťovňou na stanovení odborného znalca na šetrenie poistnej udalosti. Oznámiť, že si 

poškodený uplatnil nárok na náhradu škody, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a postupovať podľa pokynov poisťovne. 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia. Splatnosť následného poistného je uvedená v poistnej zmluve. 

V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj platenie poistného v splátkach. Splatnosť jednotlivých splátok je uvedená v poistnej zmluve. 

Poistné môžete platiť prostredníctvom pošty alebo finančnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, 
ktorým je číslo poistnej zmluvy. 

Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovne uvedený v poistnej zmluve so správne 

uvedeným variabilným symbolom. 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína 00:00 hod. dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy. 

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú. 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 

V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia. Výpoveď však musí byť doručená 
poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Zároveň môžete poistnú zmluvu vypovedať do 1 mesiaca od ukončenia 
vyšetrovania poistnej udalosti ako aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. 

Nezabudnite však zaplatiť poistné za prvé poistné obdobie včas a v správnej výške. Ak tak neurobíte do 3 mesiacov od jeho splatnosti, 
poistenie automaticky zanikne. 

 

 

Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete v článku XIII. Všeobecných poistných podmienok. 


