
Poistenie zodpovednosti 
za škodu cestného dopravcu
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051 

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.
Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení zodpovednosti za škodu cestného dopravcu sú uvedené 
vo Všeobecných poistných podmienkach zodpovednosti za škodu, Osobitných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu cestného 
dopravcu a v poistnej zmluve.

O aký typ poistenia ide?O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.

        Čo je predmetom poistenia?Čo je predmetom poistenia?

počas vykonávania prepravy za predpokladu, že za vzniknutú 
škodu zodpovedáte v zmysle platných právnych predpisov
počas jej nakládky a vykládky
počas vykonávania prepravy zmluvným dopravcom

V prípade dojednania poistenia zodpovednosti V prípade dojednania poistenia zodpovednosti 
medzinárodného cestného dopravcu poisťovateľ uhradí aj:medzinárodného cestného dopravcu poisťovateľ uhradí aj:
nároky z článkov 23, 24, 26 a 27 Dohovoru CMR

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom poistenia Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom poistenia 
je aj vaša zodpovednosť za:je aj vaša zodpovednosť za:
škodu na zásielke počas vykonávania kabotáže
škodu spôsobenú vedomou nedbanlivosťou
škodu spôsobenú odmietnutím prevzatia zásielky príjemcom 
v priamej súvislosti s prítomnosťou nepovolenej osoby 
v cestnom vozidle
následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku v priamej 
súvislosti s vykládkou zásielky
škodu na cudzom návese a prívese

Poisťovateľ za vás uhradí:Poisťovateľ za vás uhradí:
zachraňovacie náklady
odpratávacie náklady
náklady havarijného komisára

Ak sa k tomu poisťovateľ písomne vopred zaviazal, uhradí Ak sa k tomu poisťovateľ písomne vopred zaviazal, uhradí 
v súvislosti so vzniknutou škodovou udalosťou aj:v súvislosti so vzniknutou škodovou udalosťou aj:
náklady právneho zastúpenia, náklady kaucie a náklady 
mimosúdneho prerokovania nároku na náhradu škody

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade 
s platnými poistnými podmienkami, osobitnými dojednaniami 
a poistnou zmluvou do výšky poistnej sumy a sublimitov 
uvedenými v poistnej zmluve.

Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej zmluve 
a osobitných dojednaniach.

       Čo nie je predmetom poistenia?Čo nie je predmetom poistenia?

zodpovednosť za škodu prevzatú nad rámec stanovený 
príslušnými právnymi predpismi alebo zmluvou o preprave
škoda vzniknutá pri preprave tovaru vykonávanej vozidlom 
technicky nespôsobilým na prevádzku
škoda vzniknutá v súvislosti s použitím vozidla, ktoré svojím 
vybavením nebolo vhodné na prepravu danej zásielky
škoda spôsobená na vybraných druhoch zásielok
škoda spôsobená dodaním zásielky inému ako oprávnenému 
príjemcovi
škoda na zásielke, ktorej preprava začala pred účinnosťou 
poistenia
škoda spôsobená úmyselne
škoda spôsobená lúpežou
škoda, ktorá by mala byť predmetom poistenia všeobecnej 
zodpovednosti

       Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Ak poistený porušil povinnosti uvedené v poistných podmien-
kach, v osobitných dojednaniach alebo v poistnej zmluve 
a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti a na výšku poistného plnenia, má poisťovateľ voči 
nemu právo na primeranú náhradu vyplatených súm až do 
výšky vyplateného poistného plnenia, s prihliadnutím k tomu, 
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poisťo-
vateľa plniť.
Poistený sa podieľa na poistnom plnení pri každej poistnej 
udalosti do výšky spoluúčasti dohodnutej v poistnej zmluve.
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Vaša zodpovednosť ako cestného dopravcu za škodu na Vaša zodpovednosť ako cestného dopravcu za škodu na 
zásielke, ktorá vznikla poškodenému:zásielke, ktorá vznikla poškodenému:

V prípade dojednania poistenia zodpovednosti V prípade dojednania poistenia zodpovednosti 
medzinárodného cestného dopravcu poisťovateľ uhradí aj:medzinárodného cestného dopravcu poisťovateľ uhradí aj:

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom poistenia Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom poistenia 
je aj vaša zodpovednosť za:je aj vaša zodpovednosť za:

Poisťovateľ za vás uhradí:Poisťovateľ za vás uhradí:

Ak sa k tomu poisťovateľ písomne vopred zaviazal, uhradí Ak sa k tomu poisťovateľ písomne vopred zaviazal, uhradí 
v súvislosti so vzniknutou škodovou udalosťou aj:v súvislosti so vzniknutou škodovou udalosťou aj:

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a osobitných dojednaniach.

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a osobitných dojednaniach.



       Kde sa na mňa vzťahuje krytie?Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

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

       Aké mám povinnosti?Aké mám povinnosti?

Pred uzavretím a pri uzatváraní poistnej zmluvy:Pred uzavretím a pri uzatváraní poistnej zmluvy:
pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia.
Počas trvania poistenia:Počas trvania poistenia:
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu tykajúcu sa údajov v poistnej zmluve,
vynakladať všetko úsilie a využívať všetky prostriedky a možnosti na predchádzanie škodám.
Ak vznikne škoda:Ak vznikne škoda:
oznámiť písomne bez zbytočného odkladu uplatnenie nároku poškodeného, vyjadriť sa k nároku, k požadovanej náhrade a jej výške,
poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody, ako aj poskytnúť požadované písomnosti a 
vysvetlenia,
bez súhlasu poisťovateľa nesmiete priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier 
alebo dohodu o vyrovnaní,
postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa.

            Kedy a ako uhrádzam platbu?Kedy a ako uhrádzam platbu? 

V prípade poistenia na dobu určitú je poistné splatné naraz, ku dňu začiatku poistenia. 
V prípade poistenia na dobu neurčitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dňom. 
Poistným obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. 

V poistnej zmluve je možné dojednať úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ročne / polročne / štvrťročne.  
Poistné je možné uhradiť bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisťovne v hotovosti príp. 
prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál.

       Kedy začína a končí krytie?Kedy začína a končí krytie?

Poistenie sa uzatvára na:
dobu určitú, t. z. konkrétnu dobu ohraničenú dátumami od – do. 
Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od. 
Poistenie končí 24. hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia do.
alebo
dobu neurčitú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený. 
Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od.

       Ako môžem zrušiť poistenie?Ako môžem zrušiť poistenie?

Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom: 
výpoveďou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dňovou výpovednou lehotou,
výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená druhej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdo-
bia. Ak túto lehotu nestihnete dodržať, poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia. To neplatí, ak došlo 
k zmene výšky poistného a poisťovateľ neoznámil poistníkovi novú výšku poistného najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného 
obdobia,
dohodou poistníka a poisťovateľa, v rámci ktorej musí byť jednoznačne určený dátum zániku poistenia,
po každej poistnej udalosti, najneskôr do troch mesiacov od oznámenia tejto udalosti poisťovateľovi. 
Poistenie zanikne po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia výpovede.
poistenie môže zaniknúť taktiež nezaplatením poistného.
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Pred uzavretím a pri uzatváraní poistnej zmluvy:Pred uzavretím a pri uzatváraní poistnej zmluvy:

Počas trvania poistenia:Počas trvania poistenia:

Ak vznikne škoda:Ak vznikne škoda:

Poistenie sa uzatvára na:Poistenie sa uzatvára na:

Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom: Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom: 

Úplný zoznam povinností nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.


