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Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Kompletné informácie pred 
uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o poistení zodpovednosti za škodu cestného dopravcu sú uvedené vo Všeobecných 
poistných podmienkach poistenia zodpovednosti a Osobitných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti cestného dopravcu. 

 
O aký typ poistenia ide? 
Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu je určené na ochranu pred nepredvídanými udalosťami, ku ktorým môže dôjsť počas 
vykonávania cestnej nákladnej dopravy vozidlami, ktorých evidenčné číslo je uvedené v poistnej zmluve. 
 

 
Čo je predmetom poistenia? 

 

 
Čo nie je predmetom poistenia? 

✓ zodpovednosť dopravcu za škodu, ktorá vznikla inému – tretej 
osobe, na zásielke alebo jej časti počas vykonávania prepravy 
za predpokladu, že za vzniknutú škodu zodpovedá dopravca 
v zmysle platných právnych predpisov. 

✓ účelne vynaložené a preukázané náklady na odvrátenie 
hroziacej škody alebo na zmenšenie škody (tzv. zachraňovacie 
náklady) 

✓ náklady havarijného komisára, za predpokladu 
predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa  

✓ náklady právneho zastúpenia, ak sa poisťovateľ k tomu 
písomne zaviazal 

V prípade dojednania poistenia zodpovednosti medzinárodného 
cestného dopravcu poisťovateľ uhradí aj  

✓ prepravné, 
✓ colný dlh, 
✓ nároky z prekročenia dodacej lehoty v súlade s Dohovorom 

CMR, 
✓ škodu počas vykonávania kabotáže. ak je to v poistnej zmluve 

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

  zodpovednosť za škodu prevzatú nad rámec stanovený 
príslušnými právnymi predpismi alebo zmluvou o preprave, 

 zodpovednosť za škodu vzniknutú pri preprave tovaru 
vykonávanej vozidlom technicky nespôsobilým na prevádzku, 

 zodpovednosť za škodu vzniknutú preto, že na prepravu bolo 
použité vozidlo, ktoré svojím vybavením nebolo vhodné na 
prepravu danej zásielky, 

 zodpovednosť za škodu spôsobenú dodaním zásielky inému 
ako oprávnenému príjemcovi, 

 zodpovednosť za škodu na zásielke, ktorej preprava začala 
pred účinnosťou poistenia, 

 zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselne, 
 zodpovednosť za škodu spôsobenú lúpežou, 
 zodpovednosť za škodu, ktorá by mala byť predmetom 

poistenia všeobecnej zodpovednosti. 

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach. 

   

 
 

 
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

 

 
! Ak poistený porušil povinnosti uvedené v poistných 

podmienkach, 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 poisťovateľa plniť. 

! Zachraňovacie náklady nahradí poisťovateľ do výšky 20% 
hodnoty zásielky. 

! Poistený sa podieľa na poistnom plnení pri každej poistnej 
udalosti do výšky spoluúčasti dohodnutej v poistnej zmluve. 

 
Úplný zoznam obmedzení nájdete v poistných podmienkach. 

 

 
Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

✓ V rámci poistenia zodpovednosti vnútroštátneho cestného dopravcu na území Slovenskej republiky. 
✓ V rámci poistenia zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu sa zvolená územná platnosť dohodne v poistnej zmluve. 

 

Poistenie zodpovednosti 
za škodu cestného dopravcu    

Informačný dokument o poistnom produkte  
 

Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051    Produkt: Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu 



 
 

  2/2 

 
Aké mám povinnosti? 

• pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy: 

• poskytnúť údaje potrebné k zhodnoteniu rizika, 

• predložiť zoznam ťahačov, motorových vozidiel, návesov a prívesov, ktorými budete prepravu vykonávať, 

• odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa,  

• počas trvania poistnej zmluvy  

• kontrolovať technický stav vozidla pred začatím prepravy,  

• na prepravu používať také vozidlá, ktoré sú okrem zámky dverí vybavené zabezpečovacím zariadením proti odcudzeniu 
(imobilizér) a alarmom a zámky dverí uzamknúť a aktivovať zabezpečovacie zariadenia a alarm vždy, keď sa vzdialite od vozidla 
alebo keď vo vozidle trávite čas povinného odpočinku, a to aj v prípade, ak vozidlo bude odstavené na stráženom parkovisku, 

• vozidlo parkovať na stráženom parkovisku alebo parkoviskách publikovaných IRU, alebo na osvetlenom mieste na to určenom, 

• ak sa dohodlo použitie otvoreného vozidla bez plachty, urobiť o tom zápis do prepravného dokladu,   

• byť prítomný pri prevzatí zásielky na prepravu (pri nakládke) a preskúmať, či zásielka zodpovedá záznamom odosielateľa v 
prepravnom doklade (v nákladnom liste CMR, v náložnom liste, v dodacom liste),   

• v prípade poistnej udalosti:  

• poskytnúť informácie o okolnostiach vzniku škodovej udalosti,  

• poskytnúť stanovisko k svojej zodpovednosti za škodu,  

• poskytnúť doklady, ktoré máte k dispozícii. 
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach. 
 

 
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. 
Podrobnú informáciu ohľadne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve. 
 

 
Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína nultou hodinou dňa, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú alebo 
na dobu neurčitú. 

 

 

 
Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom:  

• výpoveďou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dňovou výpovednou lehotou. Ak je výpoveď doručená druhej strane po tejto lehote, 
poistenie zaniká ku koncu prvého poistného obdobia. 

• výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená druhej strane najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného 
obdobia (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 

• Poistná zmluva môže zaniknúť aj z dôvodu nezaplatenia poistného. 
 

 


