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Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu 
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných 
podmienok zodpovednosti za škodu a Osobitných dojednaní pre poistenie zodpovednosti zasielateľa. 

 
O aký typ poistenia ide? 
Poistenie zodpovednosti zasielateľa je určené na ochranu pred nepredvídanými udalosťami, ku ktorým môže dôjsť pri vykonávaní 
zasielateľskej činnosti. 
 

 
Čo je predmetom poistenia? 

 

 
Čo nie je predmetom poistenia? 

✓ zodpovednosť zasielateľa za škodu spôsobenú príkazcovi 
a/alebo inému – tretej osobe pri vykonávaní zasielateľskej 
činnosti, pokiaľ táto zodpovednosť vyplýva z právnych 
predpisov upravujúcich zasielateľskú činnosť alebo zo 
zasielateľskej zmluvy, 

✓ zodpovednosť zasielateľa za škodu pri vykonávaní činnosti 
skladovateľa a zmluvného cestného dopravcu 

pričom máte právo, aby poisťovateľ za Vás uhradil: 

✓ škodu vzniknutú na zásielke, vrátane straty zásielky krádežou 
vlámaním do dopravného prostriedku počas uskutočňovania 
prepravy, 

✓ čistú finančnú škodu, ktorá vznikla príkazcovi alebo inému 
v dôsledku porušenia povinnosti zasielateľa pri obstarávaní 
prepravy, vrátane nákladov z dôvodu omylu pri udaní smeru, 

✓ náklady z dôvodu oneskoreného dodania zásielky, 
✓ škodu spôsobenú v súvislosti s nedodržaním zvláštneho 

režimu prepravy, 
✓ škodu na zásielke vzniknutú neodbornou manipuláciou so 

zásielkou počas jej skladovania, 
✓ zachraňovacie náklady 

  

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

• nevyhnutné preukázané náklady na zistenie rozsahu a 
príčiny škody na zásielke havarijným komisárom, 

• 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, poistnou zmluvou a osobitnými 
dojednaniami do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve 
a výšky limitov/sublimitov uvedených v poistných podmienkach. 

 

  zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselne, 
 zodpovednosť za nároky, ktoré vyplývajú zo záväzkov 

prevzatých nad rámec stanovený právnymi predpismi 
upravujúcimi zasielateľskú činnosť, 

 zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z prevzatého záväzku 
za osobitný záujem príkazcu na dodaní a za inkasné úkony, 

 zodpovednosť škodu spôsobenú porušením právnej 
povinnosti pred uzavretím poistnej zmluvy, 

 zodpovednosť za škodu spôsobená neodbornou 
manipuláciou s prevzatou zásielkou, 

 zodpovednosť za škodu spôsobenú dodaním zásielky 
neoprávnenému príjemcovi, 

 zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla byť predmetom 
poistenia všeobecnej zodpovednosti. 

 

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

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

  

 
 

 
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

 

 ! Poistenie sa nevzťahuje najmä na zodpovednosť za: 

! škodu spôsobenú neodbornou manipuláciou s prevzatou 
zásielkou, 

! škodu spôsobenú neodborným výberom dopravcu alebo 
medzizasielateľa, 

! škodu spôsobenú dodaním zásielky neoprávnenému 
príjemcovi. 

 

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach. 
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 

✓ na území celého sveta, vrátane Slovenskej republiky. 
 

 

 
Aké mám povinnosti? 

• pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy: 

• odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, 

• poskytnúť údaje potrebné k zhodnoteniu rizika, 

• predložiť zasielateľské podmienky, podľa ktorých pracujete. 

• počas trvania poistnej zmluvy  

• vynakladať všetko úsilie a využívať všetky prostriedky a možnosti na predchádzanie škodám, 

• písomne oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu každú skutočnosť, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku 
ktorému došlo po uzavretí zmluvy, ako i všetky zmeny v údajoch, ktoré boli podkladom pre uzavretie poistnej zmluvy (napr. 
zmeny v zasielateľských podmienkach), 

• ak zasielateľská zmluva nemá písomnú formu, vyžiadať zasielateľský príkaz alebo iný doklad, z ktorého by bol zrejmý obsah 
zmluvy medzi Vami ako zasielateľom a príkazcom, 

• dokumentovať stav zásielky v každej etape jej pohybu, 

• v prípade poistnej udalosti:  

• vykonať všetky nevyhnutné a účelné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody, 

• poskytnúť informácie o okolnostiach vzniku škodovej udalosti,  

• poskytnúť stanovisko k svojej zodpovednosti za škodu,  

• poskytnúť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada. 
 

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

 

 
Kedy a ako zaplatím poistné? 

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 kedy končí poistenie? 

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? 

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 
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, 

• 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. 
 

 


