
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI 
CESTNÉHO DOPRAVCU ODZ-CD/1018 

platné od 01.10.2018 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Pre zmluvné poistenie zodpovednosti cestného 
dopravcu, ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s. 
(ďalej len „poisťovateľ“), platia ustanovenia 
Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné 
podmienky poistenia zodpovednosti za škodu 
VPPZ/1018 (ďalej len „VPPZ“), tieto Osobitné 
dojednania ODZ-CD/1018 (ďalej len „ODZ-CD“) 
a poistná zmluva. 
 

Článok 2 
Výklad pojmov 

Pre účely poistenia podľa týchto ODZ-CD platí 
ďalej uvedený výklad pojmov: 
1. Dohovor CMR - Dohovor o prepravnej 

zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej 
doprave (CMR) uverejnený vyhláškou 
ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb. 

2. Doprava, preprava - premiestňovanie 
zásielky cestným vozidlom z miesta 
odoslania do miesta určenia. 

3. Dopravca - fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá za odplatu prepraví odosielateľovi vec 
(zásielku) z miesta odoslania do miesta 
určenia a je na túto činnosť oprávnená podľa 
platných právnych predpisov. 

4. Elektronika - elektronické zariadenie 
využívajúce pri svojej činnosti elektronické 
prvky alebo vzájomne prepojené elektronické 
časti (napr. prístroje na spracovanie dát, 
výpočtová technika, kancelárska technika, 
telekomunikačné zariadenia, televízna a 
rozhlasová technika, osvetľovacie 
zariadenia, navigačná technika, signálne a 
prenosové prístroje a pod.). 

5. Havarijný komisár - fyzická alebo právnická 
osoba (znalec), ktorá sa špecializuje na 
zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli 
na zásielkach počas prepravy. 

6. Kabotáž - vykonávanie vnútroštátnej cestnej 
nákladnej dopravy na území členského štátu 
Európskej únie uvedeného v poistnej zmluve, 
ak poistený zodpovedá za škodu podľa 
prepravných zmlúv uzavretých podľa 
právnych predpisov štátu uvedeného v 
poistnej zmluve, na území ktorého sa kabotáž 
vykonáva a ak bol k prepravnej zmluve 
vydaný písomný prepravný doklad potvrdený 
poisteným aj odosielateľom. 

7. Krádež – zmocnenie sa zásielky alebo jej 
časti neoprávneným konaním, pri ktorom 

páchateľ násilne vnikol do vozidla alebo 
návesu/prívesu a po vniknutí zostali stopy. 

8. Lúpež - zmocnenie sa zásielky alebo jej časti 
použitím násilia alebo hrozby 
bezprostredného násilia proti poistenému 

alebo osobe vykonávajúcej prepravu. 
9. Náves/príves - cestné nemotorové vozidlo 

určené na ťahanie iným vozidlom, s ktorým je 
spojené do jazdnej súpravy. 

10. Odosielateľ - fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá uzaviera s dopravcom zmluvu 
o preprave. 

11. Oprávnený - fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá má právo zásielkou disponovať. 

12. Príjemca - fyzická alebo právnická osoba, 
ktorej je zásielka podľa prepravnej zmluvy 
určená. 

13. Strata - zánik možnosti hmotne disponovať 
zásielkou. Zásielka alebo jej časť sa považuje 
za stratenú, ak bola odcudzená alebo ak z 
akéhokoľvek iného dôvodu poistený 
nezávisle od svojej vôle stratil možnosť 
zásielkou hmotne disponovať, napr. ak sa 
zásielka nachádza na neznámom alebo 
neprístupnom mieste (potopila sa alebo 
spadla do priepasti a pod., takže ju nemožno 
získať späť vôbec alebo len s vynaložením 
neprimeraných nákladov). 

14. Strážené parkovisko/strážený objekt - 
areál určený a prispôsobený na parkovanie 
nákladných vozidiel, pričom celý areál musí 
byť osvetlený, celý oplotený, 24 hodín 
monitorovaný kamerovým systémom alebo 
24 hodín denne strážený bezpečnostnou 
službou; vstupná a výstupná brána do a z 
areálu musí byť 24 hodín denne kontrolovaná 
osobou oprávnenou vykonávať fyzickú 
ochranu a táto osoba sa má možnosť spojiť 
prostredníctvom vysielačky alebo mobilného 
telefónu s operačným strediskom strážnej 
služby alebo s policajným zborom, vchod do 
areálu aj východ z areálu musí byť 
zabezpečený proti svojvoľnému odjazdu / 
vjazdu vozidiel do tohto areálu. 

15. Škoda na zásielke - škoda spôsobená 
poškodením, krádežou alebo stratou 
prepravovanej zásielky. 

16. Zmluvný dopravca (subdopravca) - 
dopravca s platným oprávnením na 
prevádzkovanie prepravy, prvý v rade, 
s ktorým poistený uzavrel zmluvu o preprave, 



Strana 2 z 6 
 

na splnenie svojho záväzku vyplývajúceho zo 
zmluvy o preprave. 

17. Zásielka - vec alebo súhrn vecí naložených 
na jednom cestnom vozidle (na jednej jazdnej 
súprave), ktorým dopravca vykonáva ich 
prepravu podľa zmluvy o preprave veci 
(zásielky). 

 
Článok 3 

Predmet poistenia 
1. Predmetom poistenia podľa týchto ODZ-CD 

je zodpovednosť cestného dopravcu za 
škodu na zásielke spôsobenú inému pri 
vykonávaní vnútroštátnej a/alebo 
medzinárodnej prepravy tovaru a/alebo 
kabotážnej prepravy, podľa toho ako sa 
dohodlo v poistnej zmluve. 

2. Poistenie zodpovednosti vnútroštátneho 
cestného dopravcu (ďalej len „poistený“) sa 
vzťahuje na zodpovednosť poisteného za 
škodu na zásielke, ak poistený zodpovedá za 
škodu podľa prepravných zmlúv uzavretých 
podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného 
zákonníka a prepravného poriadku (ďalej len 
„príslušné právne predpisy“). 

3. Poistenie zodpovednosti medzinárodného 
cestného dopravcu (ďalej len „poistený“) sa 
vzťahuje na zodpovednosť poisteného za 
škodu na zásielke, ak poistený zodpovedá za 
škodu podľa prepravných zmlúv, na ktoré sa 
vzťahuje Dohovor CMR.  

4. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, 
poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť 
poisteného za škodu na zásielke alebo jej 
časti vzniknutú inému v dôsledku škodovej 
udalosti, ku ktorej došlo počas vykonávania 
kabotáže. 

 
Článok 4 

Rozsah poistenia 
1. Z poistenia zodpovednosti cestného 

dopravcu má poistený právo, aby poisťovateľ 
za neho nahradil: 
a) škodu vzniknutú na zásielke, ak poistený 

za škodu zodpovedá v rozsahu a vo výške 
ustanovenej týmito ODZ-CD a poistnou 
zmluvou, 

b) zachraňovacie náklady, 
c) nevyhnutné preukázané náklady na 

zistenie rozsahu a príčiny škody na 
zásielke havarijným komisárom, avšak len 
za podmienky, že poisťovateľ dal 
predchádzajúci súhlas na využitie služieb 
havarijného komisára. 

2. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu na zásielke alebo jej 

časti, na ktorú bol vydaný písomný prepravný 
doklad (náložný list, dodací list, nákladný list 
CMR), potvrdený poisteným aj 
odosielateľom. 

3. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu na zásielke alebo jej 
časti vzniknutú inému v dôsledku škodovej 
udalosti, ku ktorej došlo počas vykonávania 
prepravy, ktorú poistený vykonáva vozidlami 
s evidenčným číslom (ďalej len „EČ“), príp. 
VIN, ťahača alebo motorového vozidla 
uvedeným v poistnej zmluve. 

4. Ak sa k tomu poisťovateľ písomne vopred 
zaviazal, nahradí v súvislosti so vzniknutou 
škodou, ktorá by mohla byť poistnou 
udalosťou aj náklady: 
a) zodpovedajúce najviac mimozmluvnej 

odmene advokáta za obhajobu 
poisteného alebo jeho zamestnanca v 
prípravnom konaní a pred súdom prvého 
stupňa v trestnom konaní alebo v 
priestupkovom konaní vedenom proti 
nemu, ako aj obdobné náklady pred 
odvolacím súdom, 

b) konania o náhrade škody pred príslušným 
orgánom, ak toto konanie bolo potrebné 
na zistenie zodpovednosti poisteného 
alebo na zistenie výšky poistného plnenia, 
pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť, 
vrátane trov právneho zastúpenia 
poisteného v tomto konaní,  

c) vynaložené poškodeným v súvislosti 
s mimosúdnym prerokovaním nároku na 
náhradu škody, pokiaľ je poistený povinný 
ich uhradiť. 

5. Náklady podľa ods. 4 písm. a) až c) tohto 
článku sú súčasťou poistnej sumy 
a poisťovateľ má právo odmietnuť ich úhradu, 
pokiaľ poistený poruší povinnosti vyplývajúce 
mu z čl. 12 ods. 3 písm. b), h) a j) VPPZ. 

 
Článok 5 

Vylúčenia z poistenia 
1. Okrem všeobecných vylúčení uvedených 

v čl. 11 VPPZ sa poistenie nevzťahuje na 
zodpovednosť za škodu 
a) spôsobenú úmyselne poisteným alebo 

inými osobami, ktoré poistený použil na 
výkon svojej činnosti, 

b) spôsobenú vedomou nedbanlivosťou 
poisteného, jeho zamestnancov alebo 
iných osôb, ktoré poistený poveril 
vykonaním prepravy, 

c) prevzatú nad rámec stanovený zmluvou o 
preprave, 
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d) na cudzích dopravovaných veciach, ktoré 
nie sú uvedené v prepravnej zmluve alebo 
v prepravnom doklade, 

e) vzniknutú pri preprave tovaru vykonávanej 
vozidlom technicky nespôsobilým na 
prevádzku v zmysle predpisov platných na 
území Slovenskej republiky a pri 
vykonávaní medzinárodnej prepravy 
tovaru aj v zmysle predpisov platných na 
území štátov, cez územie ktorých alebo do 
ktorých sa vykonáva preprava, 

f) vzniknutú preto, že poistený použil na 
prepravu vozidlo, o ktorom už pred 
začatím prepravy vedel alebo musel 
vedieť, že je svojím vybavením nevhodné 
na prepravu prevzatej zásielky, 

g) spôsobenú na živých zvieratách pri ich 
preprave, 

h) ktorá by mohla byť predmetom poistenia 
všeobecnej zodpovednosti (napr. škoda 
na zdraví a na živote, škoda na cudzích 
veciach, s výnimkou prepravovanej 
zásielky, škoda na dopravných 
prostriedkoch). 

2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na 
zodpovednosť za škodu: 
a) spôsobenú stratou alebo poškodením 

peňazí, cenín, cenných papierov, 
vkladných a šekových knižiek, platobných 
kariet, listín, spisov, akýchkoľvek 
dokladov, ako aj drahých kovov, klenotov, 
drahokamov a umeleckých predmetov, 

b) spôsobenú lúpežou, 
c) vzniknutú v dôsledku krádeže počas 

parkovania, ak poistený porušil povinnosti 
uvedené v čl. 8 ods. 2 písm. p) týchto 
ODZ-CD, 

d) spôsobenú dodaním zásielky inej osobe 
ako oprávnenému príjemcovi, 

e) spôsobenú v dôsledku porušenia colných 
predpisov, 

f) za ktorú prevzal poistený zodpovednosť v 
zmysle § 618 ods. 2 Obchodného 
zákonníka a čl. 21 Dohovoru CMR, 

g) spôsobenú vyššou mocou (vis major) 
(napr. povodeň, zemetrasenie, úder 
blesku, víchrica, zosuv pôdy, vulkanický 
výbuch), 

h) spôsobenú požiarom, ktorého vznik nemá 
pôvod v prevádzke motorového vozidla, 

i) spôsobenú na zásielke, ktorej preprava sa 
začala pred účinnosťou poistenia, 

j) spôsobenú trestným činom sprenevery 
podvodu alebo poistného podvodu podľa 
trestného zákona, a to aj v prípade že 
trestný čin nespáchal poistník alebo 

oprávnená osoba (t.j. osoba ktorej 
v dôsledku poistnej udalosti vznikne nárok 
na náhradu škody, poistený, vlastník 
poistenej veci), 

k) pri preprave nebezpečných vecí 
vykonávanej v rozpore s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a v rozpore s medzinárodnou 
zmluvou, ktorou je Slovenská republika 
viazaná (Európska dohoda o 
medzinárodnej cestnej preprave 
nebezpečných vecí (ADR)), 

l) počas kabotáže vykonávanej v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi 
predpismi týkajúcimi sa výkonu takejto 
prepravy vrátane predpisov štátu, na 
území ktorého sa preprava vykonáva a 
vrátane porušenia časových, počtových, 
množstvových alebo iných obmedzení, 
pričom poisťovateľ má právo od 
poisteného požadovať preukázanie 
dodržiavania týchto obmedzení 
a predpisov, 

m) spôsobenú pri preprave telesných 
pozostatkov, 

n) spôsobenú pri preprave sťahovaných 
zvrškov (hnuteľných vecí), 

o) spôsobenú pri preprave vykonávanej 
v rámci medzinárodných poštových 
dohovorov. 

3. Ak to nie je v poistnej zmluve dojednané, 
poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu: 
a) vzniknutú pri prepravách vykonávaných 

prostredníctvom ďalšieho dopravcu 
(zmluvného dopravcu / subdopravcu), 

b) spôsobenú na ojazdených alebo 
havarovaných motorových vozidlách, 

c) vzniknutú počas nakládky alebo vykládky 
zásielky dopravcom, 

d) podľa čl. 24 Dohovoru CMR, 
e) podľa čl. 26 Dohovoru CMR. 

4. Ustanovenia čl. 11 ods. 3 VPPZ platia 
obdobne.  

 
Článok 6 

Územná platnosť poistenia 
1. Poistenie podľa čl. 3 ods. 2 týchto ODZ-CD 

sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala 
počas prepravy na území SR. 

2. Poistenie podľa čl. 3 ods. 3 týchto ODZ-CD 
sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala 
počas prepravy na území štátov Európskej 
únie, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska 
alebo Islandu, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak. 



Strana 4 z 6 
 

 
Článok 7 

Poistná doba, zmeny a zánik poistenia 
Okrem dôvodov uvedených v Občianskom 
zákonníku a vo VPPZ poistenie zaniká 
odpoistením posledného motorového vozidla zo 
zoznamu vozidiel uvedeného v poistnej zmluve 
z dôvodu jeho odpredaja. Odpredaj motorového 
vozidla je poistený povinný preukázať fotokópiou 
Technického preukazu. 
 

Článok 8 
Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi a VPPZ je poistník a poistený pred 
uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy 
povinný: 
a) predložiť poisťovateľovi zoznam ťahačov, 

motorových vozidiel, ktorými bude 
prepravu vykonávať, 

b) ak je v poistnej zmluve dojednané 
poistenie subdopravcu/zmluvného 
dopravcu predložiť poisťovateľovi 
objednávku prepravy, v ktorej stanovil 
povinnosť mať uzatvorené poistenie 
zodpovednosti cestného dopravcu 
z prepravných zmlúv platné počas celej 
doby trvania prepravy. 

2. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi a VPPZ je poistený počas trvania 
poistnej zmluvy povinný: 
a) vykonávať činnosť dopravcu s odbornou 

starostlivosťou v záujme predchádzania 
škodám, najmä plniť povinnosti 
ustanovené zákonom, prepravnými 
podmienkami, poistnými podmienkami a 
poistnou zmluvou, 

b) pred prepravou vždy skontrolovať 
technický stav vozidla a odstrániť zistené 
nedostatky, 

c) oznámiť zmenu počtu motorových vozidiel 
a/alebo zmenu EČ motorových vozidiel, 
ktoré poistený využíva na prepravu, 

d) ak na základe zmeny oznámenej 
poisťovateľovi mu bude vystavený nový 
certifikát (Potvrdenie o poistnom krytí),  
preukazovať sa týmto novým certifikátom, 

e) na prepravu používať motorové vozidlá, 
ktoré sú okrem zámky dverí vybavené 
zabezpečovaním zariadením proti 
odcudzeniu (imobilizér) alebo alarmom; 
poistený je povinný zámky dverí uzamknúť 
a aktivovať zabezpečovacie zariadenia a 
alarm vždy, keď sa vzdiali od vozidla alebo 
keď vo vozidle trávi čas povinného 
odpočinku, 

f) vybaviť vozidlá tak, aby čas povinného 
denného odpočinku v súlade s Európskou 
dohodou o práci osádok vozidiel v 
medzinárodnej cestnej doprave (AETR) 
mohla osádka vozidla tráviť vo vozidle, 

g) zabezpečiť, aby osádka vozidla trávila čas 
povinného denného odpočinku vo vozidle 
okrem opustenia vozidla z dôvodu plnenia 
vozidla pohonnými hmotami alebo 
realizácie hygienických alebo 
stravovacích potrieb, 

h) pri preprave tovaru - elektronika, alkohol, 
cigarety, meď, farebné kovy a výrobky z 
medi a farebných kovov zabezpečiť, aby 
pri preprave boli použité skriňové návesy 
alebo návesy s kevlerovými plachtami, 

i) zabezpečiť, aby chladiarenské vozidlá, 
ktoré používa na prepravu, boli vybavené 
funkčným termografom, 

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

k) byť prítomný pri prevzatí zásielky na 
prepravu (pri nakládke) a preskúmať, či 
zásielka zodpovedá záznamom 
odosielateľa v prepravnom doklade (v 
nákladom liste CMR, v náložnom liste, 
v dodacom liste), aký je zjavný stav 
zásielky a obalu alebo balenia; ak nemá 
dopravca možnosť preskúmať správnosť 
údajov v prepravnom doklade alebo ak 
zistí, že sú údaje nesprávne alebo ak má 
výhradu k stavu zásielky, je povinný 
zapísať do prepravného dokladu výhrady 
a ich odôvodnenie a dať ich potvrdiť 
odosielateľovi; ak má obal alebo balenie 
zjavnú (poznateľnú) vadu, je povinný na to 
odosielateľa písomne upozorniť, 

l) urobiť všetky opatrenia, aby bol dopravný 
prostriedok a náklad za všetkých okolností 
náležite zabezpečený proti samovoľnému 
pohybu a požiaru, 

m) viesť záznam o prevádzke vozidla, 
n) ak sa dohodlo poistenie kabotáže: 

i. viesť knihu kabotážnych prepráv, 
ii. vykonávať ju len na základe platného 

kabotážneho povolenia, 
iii. vykonávať ju iba ak pred tým vykonal 

medzinárodnú cestnú nákladnú 
dopravu do štátu, na území ktorého sa 
kabotáž vykoná a z toho dôvodu sa 
nachádza v tomto štáte a zároveň tým 
istým vozidlom na území tohto štátu 
vykonať maximálne tri kabotážne 
prepravy, pričom vydanie poslednej 
zásielky v rámci kabotážnej prepravy 
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nastalo najneskôr do siedmich 
kalendárnych dní od začiatku prvej 
kabotážnej prepravy, 

o) dodržiavať všetky ustanovenia právnych 
predpisov o premávke na pozemných 
komunikáciách, vrátane predpisov o 
preprave nebezpečného tovaru na 
cestách, o prevencii a likvidácii prípadných 
havárií, 

p) pri preprave parkovať motorové vozidlo: 
i. na stráženom parkovisku/v stráženom 

objekte, alebo 
ii. na osvetlenom mieste čerpacej stanice 

určenom na parkovanie nákladných 
vozidiel, alebo 

iii. na osvetlených plochách hraničných 
prechodov určených na parkovanie 
nákladných vozidiel, alebo 

iv. na osvetlených plochách určených pre 
colné odbavenie, alebo 

v. na odpočívadlách diaľnic a ciest I. 
triedy uvedených medzinárodnou 
organizáciou IRU (International Road 
Transport Union), ktoré sú osvetlené a 
určené na parkovanie najmenej 10 
nákladných vozidiel. 

3. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poistený ak vznikne škoda 
povinný: 
a) pri zistení poškodenia zásielky u príjemcu, 

žiadať ihneď na mieste spísanie zápisnice 
(komerčného zápisu) o rozsahu škody; v 
zápisnici uviesť druh tovaru, počet 
poškodených alebo zničených kusov 
alebo kilogramov, podrobný opis 
poškodenia a potvrdiť ju spolu s 
príjemcom vlastnoručným podpisom a 
podľa možnosti zabezpečiť aj 
fotodokumentáciu o stave zásielky pri 
vykládke, 

b) každú dopravnú nehodu, požiar a stratu 
zásielky alebo akékoľvek iné okolnosti 
nasvedčujúce tomu, že by mohlo ísť o 
trestný čin, nahlásiť najbližšiemu útvaru 
polície a vyžiadať si o tom správu, 

c) v prípade poistnej udalosti predložiť dôkaz 
o tom, akým spôsobom došlo ku krádeži 
zásielky páchateľom, napr. zápisom v 
policajnej správe, fotografiami z miesta 
činu a pod., 

d) v prípade poistnej udalosti predložiť 
dôkaz, že v čase krádeže parkoval na 
mieste uvedenom v čl. 8 ods. 2 písm. p) 
týchto ODZ-CD, 

e) poskytnúť poisťovateľovi pravdivé údaje a 
informácie o okolnostiach vzniku škodovej 

udalosti, stanovisko k svojej 
zodpovednosti za škodu, ako aj doklady, 
ktoré má k dispozícii a predložiť aj ďalšie 
doklady, najmä: 
i. objednávku o preprave, 
ii. platné osvedčenie o výkone činnosti, 
iii. nákladný/náložný list dopravcu, 
iv. policajnú správu, 
v. doklad colných orgánov, 
vi. faktúru s uvedením hodnoty zásielky 

v mieste jej prevzatia na prepravu, 
vii. škodový zápis, fotodokumentáciu, 
viii. písomný nárok poškodeného 

s vyčíslením položiek, 
ix. iné doklady podľa vyžiadania 

poisťovateľa. 
 

Článok 9 
Poistná suma 

1. V prípade, ak boli v zozname vozidiel, 
ktorými poistený vykonáva medzinárodnú 
prepravu tovaru uvedené aj prípojné vozidlá 
(návesy, prívesy), dojednáva sa, že pre výšku 
hornej hranice poistného plnenia je 
rozhodujúca poistná suma dojednaná pre 
motorové vozidlo (ťahač, valník), t.j. v prípade 
prepriahania prípojných vozidiel (návesov, 
prívesov) je poistením krytá zodpovednosť 
medzinárodného cestného dopravcu do 
výšky poistnej sumy dojednanej pre motorové 
vozidlo, ku ktorému je náves alebo príves 
pripojený. 

 
Článok 10 

Poistné plnenie 
1. V prípade vzniku poistnej udalosti poisťovateľ 

nahradí: 
a) z poistenia zodpovednosti vnútroštátneho 

cestného dopravcu škodu na zásielke 
stanovenú podľa príslušného právneho 
predpisu, 

b) z poistenia zodpovednosti 
medzinárodného cestného dopravcu:  
i. škodu na zásielke najviac do výšky 

stanovenej podľa čl. 23 ods. 1 až 3 a 
čl. 25 Dohovoru CMR, 

ii. prepravné a colný dlh podľa platných 
colných predpisov, pokiaľ vznikli v 
súvislosti so škodou na zásielke, ktorá 
je predmetom poistného plnenia podľa 
týchto ODZ-CD a poistený je povinný 
ich nahradiť, ako aj nároky z 
prekročenia dodacej lehoty, pokiaľ je 
poistený povinný ich nahradiť, 

c) z poistenia zodpovednosti počas 
vykonávania kabotáže: 



Strana 6 z 6 
 

i. škodu na zásielke, najviac však vo 
výške 8,33 XDR na kilogram hrubej 
hmotnosti zásielky a zároveň 
maximálne do výšky poistnej sumy 
uvedenej v poistnej zmluve, 

ii. prepravné náklady pokiaľ vznikli v 
súvislosti so škodou na zásielke, ktorá 
je predmetom poistného plnenia podľa 
týchto ODZ-CD a poistený je povinný 
ich nahradiť, 

iii. vykonávanej na území Spolkovej 
republiky Nemecko aj skutočnú a 
preukázateľnú inú majetkovú ujmu 
spôsobenú tretej osobe inak než 
škodou na zásielke, ak k tejto ujme 
došlo prekročením dodacej lehoty 
zásielky v dôsledku preukázateľného 
pochybenia alebo zanedbania 
povinnosti zo strany poisteného. 
Maximálny limit poistného plnenia pre 
majetkovú ujmu spôsobenú 
prekročením dodacej lehoty na jednu 
prepravu nesmie prekročiť trojnásobok 
prepravného dohodnutého za 
predmetnú prepravu, 

2. Poistné plnenie v zmysle ods. 1 tohto článku 
vrátane nákladov podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) 
a c) a ods. 4 týchto ODZ-CD nesmie 
prekročiť poistnú sumu dohodnutú v poistnej 
zmluve. 

3. Náklady podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) týchto 
ODZ-CD nahradí poisťovateľ do výšky 20% 
hodnoty zásielky (zachraňovacie náklady). 

4. Pre určenie výšky náhrady škody sa 
vychádza z hodnoty zásielky v mieste 
a čase jej prevzatia poisteným na prepravu. 

 
Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení čl. 2 až 10 týchto ODZ-CD sa 

možno v poistnej zmluve odchýliť. 
2. Tieto ODZ-CD sú účinné od 01.10.2018 a sú 

súčasťou poistnej zmluvy. 


