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ČLÁNOK 1 
Výklad pojmov 

1. Zasielateľskou zmluvou sa pre účely tohto poistenia  
rozumie zasielateľská zmluva, ako aj skladovacia zmluva, 
vrátane vedľajších objednávok zaužívaných pri takýchto 
zmluvách, ako sú vyberanie doporučených zásielok, zisťovanie 
správnej hmotnosti, zisťovanie množstva tovaru pri jeho 
preberaní, balenie, výber vzoriek, nakladanie, vykladanie, 
preclenie, sprostredkovanie poistenia a pod.. 
 

ČLÁNOK 2 
Úvodné ustanovenia 

1. Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri  
vykone činnosti zasielateľa, ktoré dojednáva KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa”), 
platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len 
„OZ“), Všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP ZP 2020“), 
tieto Zmluvné dojednania (ďalej len „ZD ZS 2021) a ustanovenia 
poistnej zmluvy.  
 

ČLÁNOK 3 
Predmet poistenia a rozsah poistenia 

1. Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného pri  
výkone zasielateľskej činnosti vyplývajúca zo zákona, zo 
zasielateľských podmienok a zo zasielateľskej zmluvy, ktorú 
poistený uzavrel s príkazcom ako aj z konania a opomenutia, 
ktoré bezprostredne súvisia s uzavretou zasielateľskou zmluvou. 
2. Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone  
činnosti zasielateľa má poistený právo, aby poisťovňa za neho 
nahradila škodu na prepravovanej zásielke vzniknutú jej 
poškodením, zničením, odcudzením, stratou alebo čiastočnou 
stratou, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá, a ktorá vznikla 
počas trvania poistnej doby a súčasne bola prvý raz písomne 
uplatnená poškodeným voči poistenému v čase trvania poistnej 
doby a súčasne nárok na náhradu škody bol poisťovni oznámený 
počas trvania poistnej doby (claims made). V prípade, ak 
poistník/poistený nedojedná poistenie zodpovednosti za škodu 
na ďalšie poistné obdobie poisťovne a nedošlo k zániku poistenia 
z dôvodu neplatenia poistného, platí automatické rozšírenie doby 
možnosti oznámenia nároku voči poistenému v dĺžke 30 dní od 
skončenia doby trvania poistenia u poisťovne, počas ktorého 
môže poistník/poistený zistiť  a oznámiť poisťovni vznik nároku 

na náhradu škody, pokiaľ nie je dojednané inak, bez zaplatenia 
dodatočného poistného. 
3. Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie sa vzťahuje  
aj na zodpovednosť poisteného za inú majetkovú (finančnú) 
škodu, pričom inou majetkovou (finančnou) škodou pre účely 
tohto poistenia sa rozumejú: 
a) preukázané náklady zbytočne vynaložené s prípravou  

nakladania a vykladania zásielky, napr. ak zásielka 
v dôsledku chyby zasielateľa nebola doručená v 
dohodnutom čase, 

b) preukázané zbytočne vynaložené náklady, vzniknuté v  
dôsledku chyby zasielateľa, napr. nesprávne určená trasa,  
nesprávne uvedený čas alebo miesto nakládky alebo 
vykládky, chyba pri výbere dopravného prostriedku a pod. a 
to bez ohľadu na to, či nárok uplatní príkazca alebo priamo 
dopravca, 

c) škody vzniknuté chybou pri iných úkonoch súvisiacich s  
obstaraním prepravy, napr. pri vystavení prepravných 
dokladov, pri colnom odbavení, pri vybavení reklamácie a 
pod., 

d) strata možnosti predaja a ušlý zisk, ak poistený za takú 
škodu podľa zasielateľských podmienok zodpovedá. 

4. Ak poistený zabezpečí opatrenia, ktoré mohol vzhľadom na  
okolnosti prípadu považovať za nutné na zmiernenie následkov 
poistnej udalosti, poisťovňa mu uhradí náklady, ktoré poistený na 
takéto opatrenia vynaložil, ak boli úmerné cene prepravovanej 
zásielky alebo sume, ktorú by bola poisťovňa povinná uhradiť ako 
poistné plnenie. 
 

ČLÁNOK 4 
Výluky 

1. Okrem výluk stanovených v čl. III ods. 2 a 3 VPP ZP 2020  
sa poistenie nevzťahuje ani na zodpovednosť za: 
a) škodu, ktorá vznikne v dôsledku porušenia zmluvných 

dojednaní, napr. nesplnením zmluvy z dôvodu nedostatku 
kapacity, 

b) všetky nároky, ktoré nevyplývajú zo zasielateľskej činnosti 
alebo súvisia so zodpovednosťou prevzatou nad rámec 
stanovený zasielateľskou zmluvou, 

c) škodu spôsobenú činnosťou poisteného ako dopravcu, 
d) škodu spôsobenú na dopravných prostriedkoch, 
e) škodu na zdraví a usmrtením osôb, 
f) nároky, ktoré nespočívajú na dohodách a zmluvách 

v zasielateľstve obvyklých, ako sú zmluvné pokuty, záruky 
na dodacie lehoty a pod., 

g) škodu vzniknutú zavinením tretej osoby (menovite 
dopravcom, skladovateľom, bankou) alebo iného subjektu, 
zúčastneného na realizácii prepravy, za ktoré nie je 
poistený zodpovedný, 

h) škodu, ktorá vznikne počas skladovania tovaru 
u zasielateľa v dôsledku živelnej udalosti, 

i) škodu, vzniknutú odcudzením prepravovanej zásielky, 
spôsobenú v súvislosti s lúpežným prepadnutím (použitím 
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násilia alebo vyhrážky bezprostredného násilia) poisteného 
alebo jeho pracovníka, 

j) vedomou nedbanlivosťou, pričom vedomou nedbanlivosťou 
sa rozumie, ak poistený vedel, že svojím konaním alebo 
opomenutím konania môže škodu spôsobiť, ale bez 
primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, 

k) porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti alebo 
odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti, 
osobné pomery a profesiu poisteného očakávať, 

l) škodu spôsobenú zabavením zásielky a zadržaním 
zásielky, 

m) škodu spôsobenú nevhodnou manipuláciou s uskladneným 
tovarom,  

n) škodu spôsobenú spreneverou, 
o) škodu spôsobenú pri preprave (strata, zničenie 

a poškodenie) peňazí, cenných papierov, cenín, listín, 
spisov s výnimkou dopravných listín sprevádzajúcich 
zásielku, ako aj škody na drahých kovoch, klenotoch, 
drahokamoch, umeleckých predmetoch a iných 
cennostiach, ak sa v zmluve nedohodlo inak, 

p) škodu spôsobenú vydaním záruk za colné sprievodky (colný 
dlh), 

q) pokuty, penále, 
r) škodu na jadrovom tovare, prípadne rádioaktívnych látkach, 

ak sa v zmluve nedohodlo inak, 
s) škodu vzniknutú porušením právnej povinnosti poisteným 

v čase pred začiatkom doby trvania poistenia z poistnej 
zmluvy, 

t) škodu vzniknutú pri prevádzke kancelárie zasielateľa 
(všeobecná zodpovednosť), 

u) škodu vzniknutú právnickej osobe, v ktorej má poistený, 
jemu blízka osoba alebo jeho zamestnanec väčšinovú 
majetkovú účasť alebo v ktorom má väčšinovú majetkovú 
účasť spoločník poisteného alebo osoba, ktorá vykonáva 
činnosť spoločne s poisteným na základe zmluvy 
o združení, alebo im blízke osoby. 

 
ČLÁNOK 5 

Začiatok, zánik poistenia 
1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s tým, že poistným  
obdobím je 1 rok, t.j. obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, 
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistenie vznikne 
najskôr nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni uzavretia 
poistnej zmluvy, pokiaľ v poistnej zmluve nie je uvedený neskorší 
dátum. 
2. Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve  
ako koniec poistenia.  
 

ČLÁNOK 6 
Územná platnosť poistenia 

1. Odchýlne od čl. V  VPP ZP 2020 sa poistenie vzťahuje na  
poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých aj škoda 
nastala na území signatárov dohovoru “CMR“, okrem štátov 
bývalého Sovietskeho zväzu a Albánska (vrátane tranzitu), ak sa 
v zmluve nedohodlo inak. 
 

ČLÁNOK 7 
Poistná suma, poistné plnenie 

1. Odchylne od čl. III ods. 4 a čl. IX ods. 1 VPP ZP 2020 je  
hornou hranicou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré 
boli dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne v príslušnom 
poistnom období suma dojednaná v poistnej zmluve. 

2. Pokiaľ nastane ďalšia poistná udalosť v tom istom poistnom  
období, poisťovňa odpočíta od poistnej sumy pre všetky poistné 
udalosti vzniknuté v príslušnom poistnom období už poskytnuté 
plnenie v tomto poistnom období. 
Takto znížená poistná suma je hornou hranicou plnenia za ďalšie 
poistné udalosti v tomto poistnom období. 
Po vyčerpaní poistnej sumy poistenie z poistnej zmluvy trvá do 
konca poistného obdobia bez náhrady prípadných ďalších škôd, 
pokiaľ poistený neobnoví poistnú sumu doplatením poistného. 
Obnovenie poistnej sumy doplatením poistného v zmysle ods. 2 
tohto článku poistnej zmluvy je možné dojednať v priebehu 
poistného obdobia, v ktorom došlo k zníženiu poistnej sumy 
vyplatením poistného plnenia. 

 
ČLÁNOK 8 
Spoluúčasť 

1. Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti  
10% (percentami), min. 33,19 EUR, o ktorú poisťovňa zníži 
plnenie vyplatené poškodenému. 
 

ČLÁNOK 9 
Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností uložených poistenému zákonom a VPP  
ZP 2020, je ďalej poistený povinný: 
a) uzatvárať prepravné zmluvy len s dopravcami, ktorí majú 

poistenú zodpovednosť za škodu z prepravných zmlúv, 
b) v prípade poistnej udalosti vykonať účinné opatrenia, aby 

nedošlo k zväčšeniu rozsahu škody, zabezpečiť zistenie 
rozsahu škody havarijným komisárom (zoznam komisárov 
je k dispozícii na príslušných policajných staniciach), 

c) ak nastane udalosť, ktorá by mohla byť podkladom nároku 
príkazcu na náhradu škody, je poistený povinný o uvedenej 
skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať 
poisťovňu a pripojiť všetky doklady, ktoré má k dispozícii, 
tiež poskytnúť poisťovni všetky informácie potrebné pre 
zistenie okolností rozhodujúcich o náhrade škody 
poisťovňou a umožniť jej potrebné vyšetrovanie. 

Dokladmi, ktoré je poistený povinný predložiť poisťovni sú okrem  
oznámenia poistnej udalosti najmä: 
a) originál zasielateľskej zmluvy alebo zasielateľského 

príkazu, príp. iných písomných pokynov príkazcu, 
b) obchodná faktúra, potvrdzujúca hodnotu zásielky, 
c) originál dokladu o uplatnení nároku poškodeným, 
d) protokol polície, 
e) protokol havarijného komisára, 
f) iné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada, 
d) s vynaložením maximálnej odbornej starostlivosti dojednať 

spôsob a podmienky prepravy zodpovedajúce záujmom 
príkazcu, ktoré vyplývajú zo zmluvy a jeho príkazov alebo 
sú poistenému inak známe. 

2. Poistený nesmie bez predchádzajúceho súhlasu 
poisťovne: 

a) uznať svoju zodpovednosť za škodu a nároky príkazcu na 
odškodnenie, 

b) viesť a ukončiť rokovania o vyrovnaní škody a priznať 
nároky na vyrovnanie nad rozsah splnomocnenia 
poisťovne, 

c) vyplatiť odškodné, vzdať sa nároku na postih proti tretej 
osobe alebo vrátenia náhrady. 

3. Ak poistený porušil povinnosti stanovené v ods. 1 písm. a), 
b) tohto článku, má poisťovňa voči nemu právo na náhradu súm, 
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ktoré vyplatila z dôvodu náhrady škody a to až do výšky 
poskytnutého plnenia. 
 

ČLÁNOK 9 
Záverečné ustanovenia 

1. Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti  
za škodu spôsobenú pri výkone činnosti zasielateľa nadobúdajú 
platnosť a účinnosť dňom 01.06.2021. 
 
 


