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Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 
pre poistenie zodpovednosti za škodu 
cestného dopravcu OUZD VPP NP 2020

Predmet poistenia

Ak je v poistnej zmluve dojednané, predmetom poistenia je:

1. Všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu vyplývajúca zo 
zmluvy o preprave veci, ktorá vznikla inej osobe na prepravovanej zásielke v dôsledku poistnej udalosti, ku 
ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

a/alebo

2. Zodpovednosť poisteného za škodu vyplývajúca z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej 
nákladnej doprave (CMR), ktorá vznikla inej osobe na prepravovanej zásielke v dôsledku poistnej udalosti, ku 
ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Poistenie sa v tomto prípade 
vzťahuje aj na náhradu dovozného a cla v zmysle článku 23 bod 4 Dohovoru CMR.

3. Poistenie sa vzťahuje iba na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na zásielke vyplývajúcu 
z prepravnej zmluvy, ku ktorej bol vydaný prepravný doklad (prepravný alebo dodací list, náložný list, nákladný 
list CMR), spĺňajúci všetky náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a potvrdený dopravcom 
aj odosielateľom, a pokiaľ bola k prepravovanej veci vystavená obchodná faktúra alebo obdobný doklad 
preukazujúci hodnotu zásielky v mieste a dobe jej prevzatia na dopravu.

4. Poistenie sa vzťahuje iba na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na zásielke bezprostredne pri 
preprave vykonávanej cestnými motorovými vozidlami uvedenými v poistnej zmluve a prípojnými vozidlami, 
ktoré boli v čase vzniku škodovej udalosti pripojené k cestnému motorovému vozidlu, pričom cestné motorové 
a prípojné vozidlá spĺňajú technické požiadavky v zmysle platných právnych prepisov.

Výluky z poistenia

5. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) spôsobenú nesplnením povinnosti urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmenšenie,
b) prevzatú nad rámec stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
c) v rozsahu, v akom v súvislosti so škodovou udalosťou vznikol nárok na plnenie z poistenia zodpovednosti 

za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
d) ktorá vznikla inak ako na prepravovaných veciach,
e) ktorá vznikla stratou prepravovaných vecí alebo ich časti,
f) ktorá vznikla krádežou prepravovaných vecí s výnimkou škôd, za ktoré poistený zodpovedá, ktoré vznikli 

následkom dopravnej nehody, ak boli poistený alebo osoba ním poverená na výkon prepravy zbavení 
možnosti starať sa o prepravované veci, pokiaľ sa v poistnej zmluve nedohodlo inak,

g) ktorá vznikla na prepravovaných veciach lúpežným prepadnutím alebo vydieraním,
h) vzniknutú prekročením dodacej lehoty,
i) ktorá vznikla počas skladovania v priebehu prepravy, pokiaľ toto skladovanie trvalo dlhšie ako 7 dní,
j) spôsobenú vnútornou povahou prepravovanej/ prevzatej zásielky alebo spolu naloženými vecami, škody 

v dôsledku vnútornej, výrobnej alebo konštrukčnej chyby,
k) spôsobenú hmyzom, hlodavcami alebo inými zvieratami,
l) prisúdenú poškodenému z rozhodnutia podľa jurisdikcie cudzieho štátu, pokiaľ je priznaná náhrada vyššia 

ako podľa slovenského práva,
m) vyplývajúcu z dohôd podľa článkov 24 a 26 Dohovoru CMR,
n) vzniknutú pri odovzdaní zásielky neoprávnenému príjemcovi a/alebo na inej adrese, než je uvedená 

v prepravnom doklade,
o) vzniknutú pri odstavení vozidla bezdôvodne mimo trasy prepravy,
p) pri skladovaní nákladu v dopravnom prostriedku cez noc alebo počas dní voľna pred začiatkom prepravy 

v mieste nakládky alebo po jej skončení v mieste dodania, pokiaľ nie je vozidlo umiestené v uzavretom 

(ďalej len „OUZD VPP NP 2020“)
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areáli so strážnou službou,
q) ak poistený, v čase vzniku škodovej udalosti nemal platné osvedčenie na výkon činnosti alebo iné 

oprávnenie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
r) spôsobenú vodičom poisteného, ktorý bol bez platného vodičského preukazu,
s) vzniknutú pri preprave nevhodným alebo nespôsobilým vozidlom,
t) spôsobenú poisteným chybne nastavenou teplotou chladiaceho agregátu alebo použitím nevhodnej náplne 

v chladiacom okruhu pri prepravách chladiarenskými vozidlami.

6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri preprave:
a) drahých kovov a kameňov, šperkov, cenností, mincí a peňazí každého druhu, cenín, cenných papierov, 

platobných kariet, peňažných a odberných poukážok, telefónnych kariet a GSM kupónov, akýchkoľvek 
dokladov a listín,

b) vecí s prevažujúcou umeleckou, historickou alebo zberateľskou hodnotou, starožitností, prototypov 
a modelov,

c) zbraní, munície,
d) trhavín a výbušných látok,
e) živých zvierat,
f) vecí, ktoré poistený užíva,
g) ojazdených, poškodených alebo havarovaných motorových a prípojných vozidiel, použitých alebo 

poškodených strojov a zariadení,
h) sťahovaných predmetov,
i) ťažkého nákladu s jednotlivou hmotnosťou nad 20 t a nadrozmerného nákladu, pokiaľ sa v poistnej zmluve 

nedohodlo inak,
j) ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s kontamináciou vody, hornín, pôdy, ovzdušia, flóry a/alebo fauny.

7. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) spôsobenú pri nakládke a/alebo vykládke prepravovaných vecí,
b) ktorá vznikla pri prepravách vykonávaných zmluvným dopravcom.

8. Poisťovateľ neuhradí nároky na náhradu škody:
a) za ktorú poistený (fyzická osoba) zodpovedá svojmu manželovi, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré 

ním žijú v spoločnej domácnosti,
b) za ktorú poistený (fyzická osoba) ako spoločník v obchodnej spoločnosti, resp. člen družstva, zodpovedá 

svojim spoločníkom, resp. ostatným členom družstva, alebo ich manželom či príbuzným v priamom rade 
alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v spoločnej domácnosti,

c) za ktorú poistený, resp. člen jeho štatutárneho alebo dozorného orgánu, zodpovedá spoločníkom poisteného 
alebo ich manželom či príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v spoločnej 
domácnosti,

d) za ktorú člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného zodpovedá svojmu manželovi, príbuzným 
v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,

e) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený (fyzická osoba), jeho manžel, príbuzný 
v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť väčšiu ako 
50 %, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom podnikateľskom 
subjekte,

f) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený (právnická osoba) majetkovú účasť 
väčšiu ako 50 %, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom 
podnikateľskom subjekte,

g) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného, 
jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, 
majetkovú účasť väčšiu ako 50 %, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto 
osôb v danom podnikateľskom subjekte,

h) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom je poistený (fyzická osoba), jeho manžel, príbuzný 
v priamom rade alebo osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti s poisteným, jeho členom alebo členom 
štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu tohto subjektu,

i) medzi poistenými, ktorí uzavreli jednu spoločnú zmluvu poistenia zodpovednosti za škodu, navzájom.

Voliteľné pripoistenia

Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:

9. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na sťahovaných zvrškoch
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla na sťahovaných zvrškoch.
Za sťahované zvršky sa považujú veci určené na osobné použitie, ktoré sťahujúca sa osoba využívala na 
vlastnú potrebu. Sťahovanými zvrškami sa okrem šatstva rozumie aj nábytok vrátane kancelárskeho zariadenia, 
chladničky, práčky, televízory, rádiá, fotoaparáty, videokamery, počítače a pod., ak nie sú dodávkou tovaru 
v rámci obchodných stykov.
Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú chybne vykonanou nakládkou a vykládkou.
Ak sa poistenie uzaviera pre prípady, kedy ku škode došlo pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, je 
poistený povinný v colnom konaní predkladať colné vyhlásenie v písomnej forme, alebo ak to povolil príslušný 
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colný orgán, prostredníctvom zariadenia pre spracovanie a prenos údajov. 
Ak poruší poistený túto povinnosť, poistený je povinný uhradiť poisťovateľovi sumu, o ktorú poisťovateľ nemohol 
znížiť svoje plnenie v zmysle § 825 Občianskeho zákonníka.

10. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na prepravovaných trhavinách a výbušných látkach
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla na prepravovaných trhavinách 
a výbušných látkach.
Poistený je ďalej povinný plniť tieto povinnosti:
a) predložiť povolenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na prepravovanie výbušnín a trhavín,
b) použiť na prepravu len vozidlá, ktoré sú spôsobilé na túto prepravu. Prepravu môže prepravca uskutočňovať 

iba prostredníctvom vodičov, ktorí sú podľa cestného zákona na túto prepravu spôsobilí,
c) postupovať pri preprave nebezpečných vecí podľa Dohody ADR. Sprievodná listina pre každú zásielku 

nebezpečných vecí musí obsahovať údaje predpísané pre nákladný list Dohodou ADR. 
Dopravca je povinný vyžiadať od odosielateľa písomné potvrdenie, že prepravované trhaviny a výbušné 
látky sú povolené Dohodou ADR na prepravu v cestnej doprave.
Potvrdenie musí ďalej obsahovať pomenovanie, triedu, číslicu a písmeno nebezpečnej látky alebo predmetov 
podľa dohody a ich identifikačné číslo.

d) zabezpečiť správne označenie vozidiel vykonávajúcich prepravu trhavín a výbušných látok.
Ak poruší poistený niektorú z vyššie uvedených povinností, poistený je povinný uhradiť poisťovateľovi sumu, 
o ktorú poisťovateľ nemohol znížiť svoje plnenie v zmysle § 825 Občianskeho zákonníka.

11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na prepravovaných ojazdených, poškodených alebo 
havarovaných motorových vozidlách i prípojných vozidlách a na prepravovaných použitých alebo poškodených 
strojoch a zariadeniach
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na prepravovaných ojazdených, 
poškodených alebo havarovaných motorových vozidlách i prípojných vozidlách a na prepravovaných použitých 
alebo poškodených strojoch a zariadeniach. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) zodpovednosť za škodu vzniknutú chybne vykonanou nakládkou a vykládkou,
b) na premiestňovanie vozidiel po vlastnej osi,
c) na škodové udalosti, ktoré nastanú na území štátov: Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Srbsko, 

Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Albánsko, Moldavsko, Azerbajdžan, Gruzínsko 
a Arménsko.

Podmienkou plnenia zo strany poisťovateľa v prípade škodovej udalosti vzniknutej pri preprave je predloženie 
fotodokumentácie ojazdeného, poškodeného alebo havarovaného vozidla, prípadne poškodeného stroja 
alebo zariadenia, vyhotovenej pred naložením na vozidlo určené k jeho preprave a zápis o vzniku poškodenia. 
Fotodokumentácia musí byť natoľko preukázateľná, aby bolo možné na jej základe posúdiť rozsah prípadnej 
škody na prepravovanom ojazdenom, poškodenom alebo havarovanom vozidle, respektíve stroji alebo 
zariadení.

12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú krádežou prepravovaných vecí
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla krádežou prepravovaných vecí. 
Poistenie sa rovnako vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla na prepravovaných veciach v dôsledku 
lúpežného prepadnutia. 
Podmienkou plnenia z poistenia v oboch týchto prípadoch je, že poistený za škodu zodpovedá.
Poistený je ďalej povinný plniť tieto povinnosti:
a) zaistiť náklad proti samovoľným stratám pri jazde (napr. riadne zaistenou a nepoškodenou plachtou),
b) zaistiť, aby pri zbežnej prehliadke nebolo poznateľné, aký náklad sa prepravuje,
c) používať na prepravu len také vozidlá, ktoré sú vybavené samostatne funkčným zariadením proti krádeži 

(nepočítajú sa do neho zámky na dverách). V prípade poistnej udalosti je poistený povinný doložiť, že 
vozidlo ním bolo vybavené,

d) pri každom parkovaní vozidlo riadne uzamknúť a uviesť do chodu toto zabezpečovacie zariadenie,
e) so všetkými naloženými vozidlami parkovať iba na zabezpečenom pozemku, stráženom parkovisku alebo 

na miestach inak zabezpečených dozorom, alebo na čerpacích staniciach s vyhradeným parkovaním pre 
kamióny, odstavných plochách s označením pre kamióny, na hraničných prechodoch, v priestoroch pre 
colné odbavenie,

f) ak je vozidlo zabezpečené prítomnosťou dvoch osôb, musí byť trvale pod dozorom vždy aspoň jednej 
z týchto osôb,

g) ak je vozidlo zabezpečené len jednou osobou musí táto osoba dbať o to, aby doba, po ktorú sa vzdiali od 
vozidla, bola minimálna, pri vzdialení sa od vozidla musí byť vozidlo neustále pod dohľadom a pokiaľ to nie 
je možné, je osoba povinná v čo najkratších časových intervaloch uskutočňovať aspoň vizuálnu kontrolu 
zabezpečenia vozidla a nákladu,

h) posádka vozidla nesmie brať do vozidla cudzie osoby (stopárov a pod.).
Ak poruší poistený niektorú z vyššie uvedených povinností, poistený je povinný uhradiť poisťovateľovi sumu, 
o ktorú poisťovateľ nemohol znížiť svoje plnenie v zmysle § 825 Občianskeho zákonníka.
Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú stratou celého naloženého vozidla bez preukázania jeho 
odcudzenia treťou osobou násilným prekonaním ochranného zabezpečenia vozidla alebo bez preukázania 
iného násilného konania.
V prípade medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy sa poistenie v tomto rozsahu vzťahuje len na škodové 
udalosti, ktoré nastali na geografickom území Európy, s výnimkou nasledujúcich štátov: Ukrajina, Bielorusko, 
Ruská federácia, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Albánsko, Moldavsko, 
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Azerbajdžan, Gruzínsko a Arménsko.

13. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vnútroštátnej doprave uskutočňovanej na území iného štátu 
(kabotáž)
a) Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na zásielke počas vykonávania 

vnútroštátnej cestnej prepravy na základe prepravnej zmluvy výlučne na území štátu/štátov uvedeného/
uvedených v poistnej zmluve, ktorá má dočasný charakter a ktorú poistený vykonáva v zmysle platných 
právnych predpisov príslušného/príslušných štátu/štátov na území ktorého/ktorých takúto prepravu poistený 
vykonáva (tzv. kabotáž).

b) V prípade poistnej udalosti, ktorá vznikla pri kabotáži je pre stanovenie výšky náhrady škody spôsobenej 
na zásielke rozhodujúci limit vo výške 8,33 SDR na kilogram hrubej hmotnosti zásielky, a to i v prípade, ak 
limit plnenia uvedený pre toto poistenie v poistnej zmluve tento limit presahuje. Ak limit plnenia uvedený 
pre toto poistenie v poistnej zmluve tento limit nepresahuje, je maximálnou hranicou plnenia limit plnenia 
uvedený pre toto poistenie.

c) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú: 
i) počas kabotáže vykonávanej v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa 

na vykonávanie takejto prepravy, vrátane predpisov štátu na území, ktorého sa doprava vykonáva, 
upravujúcimi zamestnanecké alebo pracovno-právne vzťahy, 

ii) porušením časových, množstvových alebo iných obmedzení vzťahujúcich sa na vykonávanie kabotáže, 
iii) na zásielke a majetkovú ujmu spôsobenú nesprávnym uložením alebo uchytením zásielky v cestnom 

vozidle, ak naloženie zásielky a jej uchytenie bolo vykonané inou osobou ako je poistený.
d) Poistený je ďalej povinný plniť tieto povinnosti: 

i) pri prevzatí zásielky overiť a potvrdiť presnosť údajov v nákladnom liste a zapísať do nákladného listu 
všetky výhrady k zjavnému stavu zásielky, jej obalu, počtu kusov, značke, číslu, nakládke bez účasti 
vodiča, 

ii) v prípade, že príjemca nemá dispozičné právo k zásielke od okamihu vystavenia nákladného listu 
a požaduje vykonať vykládku na inom mieste dodania ako je uvedené v nákladnom liste, poistený je 
povinný okamžite kontaktovať odosielateľa (osobu oprávnenú disponovať so zásielkou) a konať v súlade 
s jeho písomnými pokynmi, v prípade porušenia tejto povinnosti poisťovateľovi nevzniká povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie.

e) V prípade poistenia kabotáže na území Spolkovej republiky Nemecko nesmú poistné plnenia vyplatené 
z poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného roka presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy 
uvedenej pre toto poistenie v poistnej zmluve. Dvojnásobok poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve je 
najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa z poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu jedného 
poistného roka.
i) Poisťovateľ uhradí za poisteného preukázanú škodu na prepravovanej zásielke alebo majetkovú 

ujmu vyplývajúcu z prekročenia dodacej lehoty zásielky, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku 
preukázateľného pochybenia alebo zanedbania povinnosti zo strany poisteného za súčasného splnenia 
nasledujúcich podmienok:

ii) poistený vykonával kabotáž na území Spolkovej republiky Nemecko v nadväznosti na predchádzajúcu 
medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu do Spolkovej republiky Nemecko, a zároveň

iii) poistený následne tým istým vozidlom na území Spolkovej republiky Nemecko vykonal maximálne 
tri takéto kabotážne prepravy, pričom vydanie poslednej zásielky nastalo najneskôr do siedmych 
kalendárnych dní od začiatku prvej kabotážnej prepravy, pričom túto skutočnosť je v prípade škody na 
zásielke alebo majetkovej ujmy, vyplývajúcej z prekročenia dodacej lehoty zásielky poistený povinný 
preukázať poisťovateľovi predložením nákladného listu CMR a nákladných listov pre vnútroštátnu 
prepravu v Spolkovej republike Nemecko.

14. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakládke a/alebo vykládke prepravovaných vecí 
Poistenie sa vzťahuje na povinnosť poisteného nahradiť škodu spôsobenú na prepravovanej veci nakládkou 
a/ alebo vykládkou, ktorú vykonal poistený v súlade so zmluvou o preprave veci. 
Poistenie sa nevzťahuje na povinnosť nahradiť škodu vzniknutú chybne vykonanou nakládkou a/ alebo 
vykládkou, pri ktorej nebol dodržaný predpísaný či bežne používaný postup, resp. návod k nakládke a/ alebo 
vykládke danej prepravovanej veci.

15. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami neidentifikovanými v poistnej zmluve
Poistenie sa vzťahuje na povinnosť poisteného nahradiť škodu vzniknutú pri doprave vozidlami neidentifikovanými 
v poistnej zmluve, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, a ktoré poistený užíva k splneniu svojho záväzku 
na základe písomnej zmluvy. Tieto písomné zmluvy je poistený povinný predkladať vždy na vyžiadanie 
poisťovateľa pri šetrení škodovej udalosti. Poistenie sa nevzťahuje na vozidlá užívané poisteným na základe 
zmlúv uzavretých na dobu dlhšiu ako 2 mesiace a/alebo vozidlá užívané poisteným na základe leasingových 
zmlúv.
Ďalej sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na tie prípady povinnosti nahradiť škodu na prepravovaných 
veciach, kedy poistený použije pri vykonávaní cestnej dopravy zmluvného dopravcu. Ak nie je v  poistnej 
zmluve osobitne dojednané, poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté lúpežným prepadnutím, odcudzením 
alebo stratou spôsobenou pri prepravách, pri ktorých poistený použil zmluvného dopravcu, s výnimkou škôd, 
ktoré je poistený a/alebo zmluvný dopravca povinný nahradiť, vzniknutých následkom dopravnej nehody, po 
ktorej bol poistený alebo zmluvný dopravca zbavený možnosti opatery o prepravovanú zásielku.
Ak je poistnou zmluvou pripoistená zodpovednosť za škodu vzniknutú krádežou alebo lúpežným prepadnutím 
v prípade, kedy poistený použije pri vykonávaní cestnej nákladnej dopravy zmluvného dopravcu, má poistený 
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taktiež právo, aby za neho poisťovateľ zaplatil sumu, ktorú je povinný uhradiť z dôvodu ručenia za splnenie 
povinnosti k náhrade škody vzniknutej krádežou alebo lúpežným prepadnutím v prípadoch, kedy poistený 
použije pri vnútroštátnej a/ alebo medzinárodnej cestnej nákladnej doprave zmluvného dopravcu, ktorého 
poistený nevybral zodpovedne (s dostatočnou starostlivosťou) alebo na neho nedostatočne dohliadal. Táto 
úhrada bude poskytnutá iba v rozsahu v akom by vzniklo právo na poistné plnenie v prípade, že by poistený 
nepoužil pri svojej činnosti zmluvného dopravcu a predmetnú škodu by spôsobil sám.

16. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty v medzinárodnej cestnej doprave
Poistenie sa vzťahuje na povinnosť poisteného nahradiť škodu vzniknutú prekročením dodacej lehoty v rámci 
medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy v rozsahu danom ustanovením článku 23 bod 5. Dohovoru CMR, 
len do výšky dovozného. 
Poistenie sa však nevzťahuje na povinnosť poisteného nahradiť škodu vzniknutú prekročením dodacej lehoty, 
ktoré bolo spôsobené vedomým konaním poisteného alebo na základe zadania objednávky prepravy, ktorú 
nebolo s ohľadom na obvyklý spôsob prepravy možné dodržať.

17. Náklady na likvidáciu zničených prepravovaných vecí
Poistenie sa vzťahuje na náhradu nákladov, ktoré poistený účelne vynaložil na dopravu vecí poškodených 
pri poistnej udalosti do najbližšieho miesta určeného pre ich likvidáciu a na náklady na likvidáciu týchto vecí. 
Poistenie sa nevzťahuje na náhradu nákladov spojených so skladovaním. Pre uplatnenie práva na poistné 
plnenie v rozsahu tohto poistenia je poistený povinný predložiť poisťovateľovi nasledovné dokumenty:
a) doklad o nutnosti likvidácie prepravovaných vecí,
b) preukaznou fotodokumentáciu zničených prepravovaných vecí,
c) potvrdenie o vykonaní likvidácie vrátane dokladu preukazujúceho cenu likvidácie a prípadný výťažok 

z likvidácie.
V prípade, že z likvidácie zničených prepravovaných vecí bude dosiahnutý určitý výťažok, bude táto suma 
zohľadnená vo výpočte výšky poistného plnenia. Likvidáciou prepravovaných zničených vecí sa rozumie 
odovzdanie vecí subjektu oprávnenému veci prevziať a následne fyzicky zlikvidovať podľa príslušných právnych 
predpisov, a to na základe nariadenia subjektu odlišného od poistníka/poisteného.

Územná platnosť poistenia

18. Poistenie pri vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala počas 
prepravy na území SR.

19. Poistenie pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala 
počas prepravy na geografickom území Európy, s výnimkou nasledujúcich štátov: Ukrajina, Bielorusko, 
Ruská federácia, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Albánsko, Moldavsko, 
Azerbajdžan, Gruzínsko a Arménsko.

20. Poistenie kabotáže sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala počas prepravy na území štátu/štátov 
uvedeného/uvedených pre toto poistenie v poistnej zmluve.

Poistná suma

21. Poistná suma je suma určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa z jednej 
poistnej udalosti a súhrne zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali počas jedného poistného obdobia.

Poistná udalosť, škodová udalosť

22. Škodovou udalosťou je udalosť oznámená poisteným (škoda na prepravovanej zásielke inej osoby), ku ktorej 
dôjde v dobe trvania poistenia, ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním cestnej nákladnej dopravy uvedenej 
v poistnej zmluve, na území vymedzenom v poistnej zmluve, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP.

23. Pokiaľ o náhrade škody, za ktorú poistený zodpovedá, rozhoduje oprávnený orgán, platí, že poistná udalosť 
nastala dňom, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie tohto orgánu o náhrade škody a o jej výške.

Plnenie poisťovateľa

24. Poistné plnenie poisťovateľa sa stanoví ako náhrada škody poškodenému, za ktorú poistený zodpovedá podľa 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Poistený má právo, aby za neho poisťovateľ nahradil 
poškodenému uplatnené, oprávnené a preukázané nároky na náhradu škody za podmienok a v rozsahu 
stanovenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi náhradu škody a za podmienok 
a v rozsahu stanovených v týchto VPP a v poistnej zmluve. Výška poistného plnenia poisťovateľa z jednej 
poistnej udalosti (vrátane náhrady nákladov uvedených v týchto VPP) a súhrnne zo všetkých poistných udalostí 
vzniknutých v priebehu poistného obdobia nesmie presiahnuť poistnú sumu stanovenú v poistnej zmluve, ktorá 
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je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení zo sériovej 
poistnej udalosti.

25. Pri určení rozsahu škody sa vychádza z hodnoty zásielky v mieste a čase jej prevzatia na prepravu poisteným.

26. Náhrada nákladov. Ak poisťovateľ hradí z dôvodu viacnásobného poistenia alebo spolupoistenia len pomernú 
časť škody, hradí vyššie uvedené náklady v rovnakom pomere.
Poisťovateľ je povinný nahradiť všetky náklady vynaložené na jeho pokyn alebo s jeho písomným súhlasom.
Na náklady, ktoré poistenému vzniknú v súvislosti so zistením rozsahu škody, sa toto poistenie nevzťahuje, 
to neplatí, ak sa poistený riadi Pokynmi pre poisteného pre prípad vzniku škodovej udalosti mimo územia SR, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

27. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie v plnom rozsahu alebo je oprávnený žiadať od poisteného náhradu 
poistného plnenia až do výšky poskytnutého poistného plnenia, ak je poistený právoplatne odsúdený v dôsledku 
toho, že sa v súvislosti so vznikom škody alebo počas prešetrovania škody a zisťovania jej rozsahu sa dopustil 
podvodu alebo pokusu o podvod a/alebo uviedol poistený poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných 
okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na plnenie alebo jeho výšky.

Povinnosti a práva poisteného

28. Popri povinnostiach stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito VPP a poistnou zmluvou 
je poistený povinný plniť ďalej aj tieto povinnosti:
a) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie zodpovednosti za škodu a oznámiť mu obchodné meno 

poisťovateľa, rozsah poistenia, výšku poistných súm a limitov poistného plnenia,
b) pri škodovej udalosti vzniknutej na území SR je povinný spísať o vzniknutej škode s poškodeným zápis 

a vyrozumieť poisťovateľa o tom, kde je možné vykonať prehliadku poškodených alebo zničených vecí,
c) pri škodovej udalosti vzniknutej mimo územia SR je povinný riadiť sa Pokynmi pre poisteného pre prípad 

vzniku škodovej udalosti mimo územia SR, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, v prípade, 
keď je uzavreté aj poistenie zodpovednosti za škodu z medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy,

d) v prípade požiaru (alebo inej príčiny vzniku škody, ktorá tento postup vyžaduje), ihneď informovať o jeho 
vzniku hasičský záchranný zbor,

e) ak je možné podľa okolností predpokladať, že ide o škodu spôsobenú vandalizmom, oznámiť vznik škody 
polícii alebo iným zodpovedným orgánom,

f) postarať sa o zachovanie, záchranu a opätovné získanie zásielky a dohodnúť sa s poisťovateľom na 
ďalšom postupe,

g) oznámiť, že poškodený uplatnil proti poistenému právo na náhradu škody zo škodovej udalosti alebo že 
poškodený proti nemu uplatňuje právo na náhradu škody u oprávneného orgánu, vyjadriť sa k požadovanej 
náhrade a jej výške,

h) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, brániť sa 
proti uplatnenému nároku, nezaviazať sa bez súhlasu poisťovateľa k náhrade premlčanej pohľadávky 
a neuzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny alebo mimosúdny zmier alebo iným spôsobom uznať svoju 
povinnosť nahradiť škodu, proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, sa včas 
odvolať alebo uplatniť iný opravný prostriedok, pokiaľ v odvolacej lehote respektíve v lehote na podanie 
iného opravného prostriedku nedostane iný pokyn od poisťovateľa,

i) bez súhlasu poisťovateľa svojím konaním nevyvolať predĺženie alebo pozastavenie premlčacej lehoty 
práva na náhradu škody.

29. Poistený je, okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 
podmienky podnikania v cestnej doprave, ďalej povinný:
a) dbať, aby sa vozidlo, jeho vybavenie a príslušenstvo nachádzalo v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku 

podľa príslušných predpisov a noriem a aby bolo vhodné na naloženie a prepravu vecí prevzatých na 
uskutočnenie prepravy, 

b) dbať, aby vozidlo bolo vybavené fixačnými pomôckami vhodnými na zaistenie prepravovaných vecí 
v dopravnom prostriedku.

Výklad pojmov

Cestné vozidlo - samostatné motorové vozidlo nekoľajové, resp. prípojné vozidlo (bez vlastného pohonu) 
nekoľajové, určené na premávku po cestných komunikáciách a používané na prepravu zásielky.

Cestný dopravca - fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky platných právnych predpisov pre 
prevádzkovanie príslušného typu cestnej nákladnej dopravy, ktorá na základe prepravnej zmluvy vykonáva prepravu 
pre cudziu potrebu. 

Dohoda ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovaná 
vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.

Dohovor CMR - Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) - publikovaný 
vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.
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Doprava - preprava, ktorá sa začína od okamihu fyzického prevzatia zásielky dopravcom,  potvrdenia sprievodných 
dokladov a uvedenia cestného vozidla do pohybu a trvá až do jej vydania príjemcovi, pričom vydanie zásielky je 
okamih potvrdenia sprievodných dokladov o fyzickom prevzatí zásielky príjemcom alebo začatie vykládky na mieste 
uvedenom v nákladnom/náložnom liste alebo colnom sklade.

Dovozné - cena za prepravu veci určená tarifou alebo dohodou.

Kontaminácia vody, hornín, ovzdušia, flóry a/alebo fauny - ich zamorenie, znečistenie a/alebo iné zhoršenie 
akosti, bonity, kvality.

Krádež - zmocnenie sa zásielky alebo jej časti neoprávneným konaním, pri ktorom páchateľ preukázateľne násilne 
prekonal fyzickú prekážku chrániacu zásielku.

Lúpežné prepadnutie alebo vydieranie - použitie násilia, hrozby násilia alebo hrozby inej ťažkej ujmy voči 
poistenému alebo osobám vykonávajúcim prepravu, aby niečo konali, opomenuli alebo trpeli.

Medzinárodná cestná nákladná doprava - každá cestná preprava, ktorá zahŕňa aspoň jedno prekročenie štátnych 
hraníc.

Motorové vozidlo - vozidlo, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami na základe vlastného pohonu.

Náhrada nákladov trov konania - náhrada trov konania proti poistenému o náhrade škody na zásielke počas 
prepravy, za ktorú poistený zodpovedá, a je povinný uhradiť (znášať).

Oprávnená osoba - osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie (poistený, vlastník 
poistenej veci, poškodený v zodpovednosti za škodu).

Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď zásielka nebola vydaná v dojednanej lehote, a pokiaľ lehota 
nebola dojednaná, keď skutočný čas prepravy s prihliadnutím na okolnosti a pri čiastkových nakládkach najmä 
s prihliadnutím na čas potrebný na zostavenie vozovej zásielky presahuje čas, ktorý možno očakávať od starostlivého 
dopravcu.

Preprava - činnosť, ktorou sa priamo uskutočňuje premiestňovanie vecí (nákladu) dopravnými prostriedkami 
alebo dopravnými zariadeniami. Uskutočňuje sa na základe prepravnej zmluvy uzatvorenej medzi prepravcom 
a dopravcom.

Prepravná zmluva v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave - každá zmluva o preprave zásielok za odplatu, 
na ktorú sa vzťahuje Dohovor CMR, pri ktorej miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto dodania ležia 
v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru CMR.

Prepravná zmluva vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave - je zmluva o preprave veci (zásielky) za odplatu 
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, pri ktorej miesto 
odoslania a miesto určenia ležia na území SR.

Prepravovaný náklad - jedna alebo viac zásielok, ktorými poistený v súlade s poistenou činnosťou disponuje na 
základe zmluvného vzťahu na účely alebo v súvislosti s prepravou.

Prípojné vozidlo - prípojné nemotorové vozidlo navrhované a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané motorovým 
vozidlom; náves - nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené 
na prepravu nákladu tak, že časť tohto vozidla spočíva na motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti 
a hmotnosti jeho nákladu pripadá na toto vozidlo; príves - nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému 
vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu okrem návesu.

Samostatne funkčné zariadenie proti krádeži – mechanické zabezpečovacie zariadenie (odnímateľné alebo pevne 
spojené s vozidlom) alebo imobilizér alebo elektronické zabezpečovacie zariadenie (el. poplachový systém alebo el. 
vyhľadávací systém). Poistený je povinný udržiavať zabezpečovacie zariadenia proti krádeži v prevádzkyschopnom 
stave a používať resp. aktivovať ich pri každom opustení cestného vozidla.

Skladovanie v priebehu dopravy - skladovanie prepravovaných vecí, ktoré je nutné a obvyklé z dôvodu preloženia 
prepravovanej veci, vybavenia formalít týkajúcich sa dopravy a pod.

Spôsobilé vozidlo - nákladné alebo úžitkové vozidlo v zodpovedajúcom technickom stave s technickou kontrolou 
nie staršou, ako uvádzajú platné predpisy, a s platným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla. Pokiaľ bolo vozidlo poškodené pri nehode, musí mať osvedčenie o technickej prehliadke vždy 
s dátumom po nehode. V prípade pochybností je poistený povinný spôsobilosť vozidla preukázať.

Strata prepravovanej veci alebo jej časti – stratou veci alebo jej časti sa rozumie stav, ku ktorému prišlo bez 
preukázateľného násilného prekonania ochranného zabezpečenia zabraňujúceho odcudzeniu alebo bez iného 
násilného konania (napr. bez preukázateľného násilného prekonania uzamknutia vozidla či inej prekážky s použitím 
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sily), kedy bol poistený alebo poškodený nezávisle od svojej vôle zbavený možnosti s vecou nakladať.

Škoda - skutočná škoda na zásielke spôsobená poškodením, zničením alebo krádežou prepravovanej zásielky.

Terorizmus - použitie násilia alebo hrozby násilím na politické ciele zahŕňajúci akýkoľvek čin osoby alebo osôb 
konajúcich v zastúpení organizácie alebo v spojení s organizáciou, ktorej činnosť smeruje k zvrhnutiu vlády uznanej 
alebo neuznanej alebo k násiliu. Terorizmus zahŕňa rovnako použitie násilia na zastrašenie verejnosti ako celku 
alebo na zastrašenie ktorejkoľvek vrstvy obyvateľstva.

Úmyselné konanie  - vedomý prejav vôle alebo vedomý čin, o ktorého následkoch jednajúca osoba musela alebo 
mohla vedieť. Úmyselné konanie poistníka, poisteného, ich blízkych osôb alebo ich zamestnancov alebo zmluvných 
dopravcov sa považuje za príčinu vzniku škody, pokiaľ poistený konal spôsobom, pri ktorom musel byť vznik škody 
predpokladaný alebo očakávaný a poistený vedel, že pri takomto konaní škoda nastane alebo môže nastať.

Územie SR - geografické územie Slovenskej republiky.

Vhodné vozidlo - vozidlo zodpovedajúce písomnej objednávke prepravy, ktoré má oddelený nákladný priestor 
od kabíny vodiča so samostatnou zámkou, je v dobrom technickom stave a jeho nasadenie na trasu prepravy 
alebo druh prepravovaného nákladu sú obvyklé, je vybavené požadovanými alebo obvyklými fixačnými pomôckami 
a výplňovým materiálom na ochranu nákladu proti zosunutiu, posunutiu a prevráteniu a funkčným uzamykacím 
systémom motorového vozidla, ako aj nákladného priestoru a s bezpečnostným zariadením stanoveným v poistnej 
zmluve a/alebo v pripoisteniach poistnej zmluvy. Poistený je v prípade pochybností povinný dokázať vhodnosť 
vozidla.

Vlastné vozidlo - motorové vozidlo, ktorého držiteľom (vlastníkom) je poistený. Za vlastné vozidlá sa považujú ďalej 
tie, ktoré poistený oprávnene užíva na základe písomnej dlhodobej zmluvy o prenájme alebo na lízing.

Vnútroštátna cestná nákladná doprava - preprava veci, pričom miesto odoslania a miesto určenia ležia na území 
SR.

Zásielka - jedna alebo viac vecí a/alebo obalových/manipulačných jednotiek obsahujúcich tieto veci špecifikovaných 
podľa druhu, množstva a ceny v obchodnom alebo dodacom doklade a prepravovaných pod jediným prepravným 
dokladom z jedného miesta odoslania do jedného miesta určenia na základe zmluvy o preprave.

Zmluvný dopravca – cestný dopravca s platným oprávnením na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy, prvý 
v poradí, s ktorým poistený priamo uzatvoril zmluvu o preprave vecí na splnenie svojho záväzku vyplývajúceho 
z prepravnej zmluvy. Súčasne musí mať zmluvný dopravca platnú poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti 
cestného dopravcu, minimálne v rozsahu poistenia, ktorý má dojednaný samotný poistený.


