Poistenie priamej záruky schváleného
ručiteľa za zaplatenie colného dlhu
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051 Produkt: Poistenie priamej záruky schváleného ručiteľa
za zaplatenie colného dlhu
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povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia priamej záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie colného dlhu.
O aké poistenie ide?
Poistenie priamej záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie colného dlhu je poistenie, ktorým schválený ručiteľ preukazuje svoju schopnosť uhradiť
colný dlh, ktorý vznikol a nebol uhradený subjektom, ktorému schválený ručiteľ poskytol záruku za zaplatenie colného dlhu.

Čo je predmetom poistenia?
✓

Predmetom poistenia je colný dlh (t.j. dovozné clo, daň
z pridanej hodnoty a spotrebná daň), vrátane úrokov
z omeškania a kompenzačného úroku, za zaplatenie ktorých
poistený v postavení schváleného ručiteľa prevzal ručenie za
súčasného splnenia podmienky, že ručenie bolo poskytnuté
v čase účinnosti poistnej zmluvy, pričom poistné krytie sa
vzťahuje na colné režimy, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Predmetom poistenia nie je colný dlh, ktorý vymeria finančná
správa poistenému v inej funkcii než je schválený ručiteľ.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poisťovateľ má voči Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého bol colný
dlh dovymeraný po prepustení tovaru do navrhnutého colného
režimu s výnimkou, ak ste sa za dovymeraný dlh v konkrétnej
výške zaručili pri prepustení tovaru do príslušného colného
režimu.
! Poisťovateľ má voči Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého boli
pokuty a sankčné postihy, ktoré vám boli uložené za porušenie
colných predpisov.
! Poisťovateľ má voči Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého bol colný
dlh, ktorý vznikol alebo mohol vzniknúť fyzickej osobe
neoprávnenej na podnikanie, ak sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
! Poisťovateľ má voči Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého bol colný
dlh za tovar, ktorý podlieha spotrebným daniam, ak sa
v poistnej zmluve nedohodlo inak.
! Ak sa poistenie dohodlo bez spoluúčasti, poisťovateľ má voči
Vám právo na náhradu súm, ktoré Vás zaplatil z titulu
poistného plnenia.
! Ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou, má poisťovateľ voči
Vám právo na vrátenie poskytnutého poistného plnenia v plnej
výške v prípadoch, ak poisťovateľ uhradil poistné plnenie za
obchodný prípad, v ktorom ste dodatočne prevzali ručenie za
už vzniknutý colný dlh, s rozšírením ručenia za splnenie
splátkového kalendára na jeho úhradu.
! Ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou a nepredložíte
príslušnú zmluvu o ručení, alebo ju predložíte v znení inom ako
je vzor zmluvy o ručení, ktorý tvorí prílohu poistnej zmluvy,
alebo zmluva o ručení nebude spĺňať podstatné náležitosti, má
poisťovateľ voči Vám právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške určenej poistnými podmienkami.
! Ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou a plnenie zaplatené
poisťovateľom finančnej správe bude vyššie ako limit
dohodnutý v poistnej zmluve pre jednu poistnú udalosť, alebo
limit pre plnenie za jednu osobu, za ktorú budete ručiť v colnom
konaní, má poisťovateľ voči Vám právo na vrátenie časti
plnenia, ktorá presiahne limit dohodnutý v poistnej zmluve.
! Ak poskytnete ručenie za colný dlh prostredníctvom zástupcu,
má poisťovateľ voči Vám právo na vrátenie poistného plnenia
v plnej výške.
Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie priamej záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie colného dlhu sa vzťahuje na colné operácie uskutočnené na území Slovenskej
republiky, za ktoré poistený (schválený ručiteľ) poskytol ručenie.

Aké mám povinnosti?
• pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy
•poskytnúť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho
finančnej situácie a podať k nim vysvetlenie,
• počas trvania poistnej zmluvy
•pri poskytovaní ručenia za colný dlh postupovať s odbornou starostlivosťou a ručenie poskytovať len osobám, s ktorými nemal v minulosti
negatívne skúsenosti v súvislosti s ich plnením povinností podľa colných predpisov alebo platobnou disciplínou,
•s osobou, ktorej bude poskytovať ručenie za colný dlh, uzatvoriť zmluvu o ručení v znení ako je uvedené v prílohe poistnej zmluvy,
•ručenie poskytovať výlučne sám (vlastnými zamestnancami) bez použitia zástupcov,
•ak sa poistenie dohodlo so spoluúčasťou, predkladať poisťovateľovi hlásenia o osobách, ktorým poskytol ručenie,
•oznámiť poisťovateľovi nebezpečie vzniku poistnej udalosti a konzultovať s ním opatrenia na zamedzenie jej vzniku,
•dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi,
• po poistnej udalosti
•bezodkladne informovať poisťovateľa o vzniku poistnej udalosti,
•pátrať po príčinách vzniku poistnej udalosti, najmä minimálne dvakrát písomne vyzvať deklaranta na splnenie povinností podľa colných
predpisov a na predloženie dokladov o splnení týchto povinností,
•doručiť poistiteľovi výzvu colného úradu na úhradu colného dlhu za deklaranta, za ktorého ručil, a to v lehote do 2 pracovných dní odo dňa
doručenia výzvy colného úradu poistenému,
•ak nastala poistná udalosť, pri ktorej je podozrenie z trestného činu, nahlásiť túto orgánom činným v trestnom konaní.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie priamej záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie colného dlhu sa dojednáva na dobu neurčitú.
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.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom označeným v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od.
Poistenie sa uzatvára na:
•dobu neurčitú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Ak Vám colný úrad zruší povolenie byť schváleným ručiteľom, poistenie zanikne posledným dňom poistného obdobia, v ktorom Vám bolo zrušené
povolenie byť schváleným ručiteľom.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom:
•v prípade poistenia na dobu neurčitú je možné poistnú zmluvu zrušiť 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 poistného obdobia,
•dohodou poisteného a poisťovateľa, v rámci ktorej musí byť jednoznačne určený dátum zániku poistenia,
•písomnou výpoveďou poisťovateľa do troch mesiacov odo dňa, v ktorom bol výmer colného dlhu doručený poisťovateľovi, ak ste porušili
povinnosť poskytovať ručenie výlučne sám (vlastnými zamestnancami) bez použitia zástupcov.
Poistná zmluva môže zaniknúť aj z dôvodu nezaplatenia poistného.

