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Tento informačný dokument vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia, pričom 

kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v poistnej 

zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

zasielateľom.

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobí poistený inému pri výkone činnosti zasielateľa.  
 

  Čo je predmetom poistenia?  

✓ V poistnej zmluve je dojednané poistenie na prípad právnym 

predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu 

spôsobenú inému za podmienky, že bola uzavretá písomná 

zasielateľská zmluva medzi poisteným a príkazcom, alebo bol daný 

písomný príkaz na obstaranie prepravy (zasielateľský príkaz) – t.j. 

pri výkone činnosti zasielateľa. 

 

✓ Poistenie sa vzťahuje na náhradu škody, ktorú spôsobíte 

poškodením, zničením, odcudzením a stratou veci, ktorá bola/je 

predmetom záväzku zasielateľa. 

 

✓ Automatickou súčasťou sú asistenčné služby: technická asistencia 

(organizácia a úhrada nákladov na odstránenie havarijného stavu), 

asistencia pri obnove prevádzky po vzniku havarijnej situácie 

(upratanie, ochranu vášho majetku, vyhľadanie nových priestorov, 

presťahovanie, zriadenie núdzovej telefonickej ústredne), IT 

asistencia, zdravotná asistencia (tzv. lekár na telefóne). 

 

Poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu bude stanovená 
v poistnej zmluve. 

 

Pokiaľ je to v zmluve dojednané, poistenie sa môže vzťahovať aj na 

škodu spôsobenú: 

• pri cestnej preprave a to stratou zásielky alebo jej časti, 
naloženej na dopravných prostriedkoch, z nestráženého 
parkoviska/objektu alebo z akéhokoľvek iného miesta 
odlišného od stráženého parkovisko/objektu, 

• pri železničnej, námornej/riečnej a leteckej preprave, 
spôsobenú stratou zásielky alebo jej časti, počas odstavenia 
dopravného prostriedku na iných miestach, ako sú miesta, 
ktoré sú vzhľadom na charakter vykonávaného spôsobu 
prepravy a použitého dopravného prostriedku považované za 
miesta obvyklé k odstaveniu daného typu dopravného 
prostriedku, zodpovedajú obvyklej praxi a pri ich voľbe bolo 
postupované s náležitou mierou odbornej starostlivosti 
poisteného a ním poverených osôb, 

• pri nakládke alebo vykládke prepravovanej zásielky, 

• pri preprave zásielky vykonávanej špecializovanými 
dopravnými prostriedkami, 

• pri preprave zásielky používaných, poškodených, 
nefunkčných strojov a strojných zariadeniach, 

• pri preprave zásielky nových, ojazdených a havarovaných 
motorových vozidiel, 

• v podobe odpratávacích nákladov, 

• pri obstarávaní nadmernej a/alebo nadrozmernej prepravy, 

• za ktorú poistený zodpovedá ako skladovateľ, 

• za ktorú poistený zodpovedá ako dopravca. 

 Čo nie je predmetom poistenia? 

 Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škodu, 

ktorú spôsobíte sebe alebo spolupoistenej osobe, blízkej 

osobe alebo právnickej osobe, v ktorej máte majetkovú účasť. 

 Poistenie sa nevzťahuje ani na škodu spôsobenú úmyselným 

konaním alebo v dôsledku vedomej nedbanlivosti,  trestným 

činom vás ako poisteného, príp.  poistníka,  a/alebo osôb vám 

blízkych. 

 Poistenie sa nevzťahuje ani na škodu spôsobenú v súvislosti 

s akoukoľvek činnosťou vykonávanou poisteným v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane škody 

spôsobenej v súvislosti s akoukoľvek činnosťou vykonávanou 

poisteným bez relevantného oprávnenia, alebo bez 

požadovanej odbornej kvalifikácie. 

 

 Poistenie sa nevzťahuje ani na škodu spôsobenú pri preprave 

tuzemských a zahraničných peňazí, drahých kovov a 

predmetov z nich vyrobených, nezasadených perál a 

drahokamov, cenností, cenných papierov, vkladných a 

šekových knižiek, zmeniek, platobných kariet, peňažných a 

odberných poukážok, telefónnych kariet, kupónov, 

dokumentov a listín, iných obdobných zásielok, vecí 

umeleckej a historickej hodnoty, akýchkoľvek zbierok, 

alkoholu, tabakových výrobkov, pneumatík, farebných kovov 

(najmä meď, hliník, cín, olovo, zinok a ich zliatiny), ak bola 

škoda spôsobenú v súvislosti akýmkoľvek trestným činom, 

zbraní, streliva, munície a/alebo výbušnín, živých zvierat a 

rastlín, sťahovaných zvrškov, telesných pozostatkov, na iných 

prepravovaných cudzích hnuteľných veciach, ktoré nie sú 

uvedené v zasielateľskej zmluve alebo v zasielateľskom 

príkaze. 

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

! Celková výška poistného plnenia je obmedzená výškou 

poistnej sumy alebo limitov, ak sú stanovené poisťovateľom. 

! Poisťovateľ nahradzuje skutočnú škodu na zásielke; náhrada 

však nesmie prekročiť sumu, ktorou je povinnosť poisteného 

nahradiť škodu na zásielke obmedzená zasielateľskými 

podmienkami, ktoré boli účinné v čase nastátia poistnej 

udalosti. 

 

 



  Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

✓ Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území celého sveta.  
✓ Poistenie sa nevzťahuje na  zodpovednosť poisteného za škodu uplatňovanú na základe rozhodnutia súdu iného štátu  ako štátu 

uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v zmluve a/alebo spôsobenú porušením právnych predpisov alebo iných 
záväzných noriem iného štátu ako štátu uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v zmluve. 

✓ Poistenie sa nevzťahuje na územie štátov, ktoré sú sankcionované zo strany Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) 
a štátov, na ktoré je uvalené embargo rozhodnutím OSN alebo vlády Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či takéto rozhodnutie 
bolo vydané pred alebo počas doby trvania poistenia. 

 

  Aké mám povinnosti? 

- Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa zmien oznámiť poisťovateľovi písomne všetky zmeny v skutočnostiach, 

na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo počas trvania poistenia a mohli by mať vplyv na poistné 

krytie, predovšetkým oznámiť poisťovateľovi akékoľvek kvalitatívne či kvantitatívne zmeny poistného rizika (nebezpečenstva), 

výraznú zmenu dosiahnutého obratu v porovnaní s obratom uvádzaným pri dojednávaní poistenia, zmena trhov pôsobenia na úrovni 

jednotlivých štátov. 

- Pri vzniku škodovej udalosti vykonať všetky nevyhnutné a účelné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody alebo na to, 

aby sa vzniknutá škoda nezväčšila a bezodkladne zabezpečiť zistenie rozsahu a príčin škody poisťovateľom alebo havarijným 

komisárom podľa pokynu poisťovateľa. 

  Kedy a ako uhradím platbu? 

Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach , je ich výška a splatnosť uvedená v zmluve. 
 
Poistné môže byť uhradené poštovým peňažným poukazom, prevodom na účet, vkladom hotovosti na účet, a to podľa pokynov 
poisťovateľa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy. 

  Kedy začína a končí krytie? 

Začiatok krytia 
Poistenie vzniká nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak, 
poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok). 
 
Koniec krytia 
Krytie končí: 

• uplynutím dohodnutej poistnej doby, ak bolo v zmluve dohodnuté poistenie na dobu určitú, 

• nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo 
dňa jeho splatnosti, 

• nezaplatením tzv. následného poistného, ak poistné  za ďalšie poistné obdobie nezaplatíte do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy 
na jeho zaplatenie. Ak vám výzva nebola doručená do jedného mesiaca odo dňa splatnosti následného poistného, poistenie 
zanikne, ak následné poistné neuhradíte do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 

• dňom vstupu Vašej spoločnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok, 

• ukončením Vašej podnikateľskej činnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 
poistených vecí, 

•  dohodou zmluvných strán. 
 

  Ako môžem zmluvu vypovedať?  

Zmluvu môžete písomne vypovedať: 

• do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, 

• do 1 mesiaca odo dňa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, 

• ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpoveď nám bude doručená v lehote minimálne6 týždňov pred výročím poistnej 
zmluvy. Uvedená lehota 6 týždňov sa neuplatní v prípade, ak vám nebola zmena poistného oznámená aspoň 10 týždňov pred 
koncom poistného obdobia. 
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