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Poistenie prepravy tovaru 
Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť:  
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko zapísaná v Obchodnom registri 
Luxemburg pod číslom č. B 61605 konajúca prostredníctvom  

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 500 13 602, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: Po, vložka č.: 591/V (ďalej len „poistiteľ“) 
Produkt: Poistenie medzinárodnej prepravy zásielok 

Poistiteľ vyhlasuje, že tento Informačný dokument neobsahuje kompletné informácie poskytované poistiteľom záujemcovi o poistenie (poistníkovi) pred 
uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte. Kompletné informácie sú uvedené v  poistnej zmluve, poistných podmienkach a ďalších 
dokumentoch, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva.   

O aký typ poistenia ide? 

Ide o majetkové poistenie, ktoré sa vzťahuje na poistenie zásielok prepravovaných  do zahraničia, zo zahraničia  a v zahraničí obvyklými  dopravnými 
prostriedkami po ceste, železnicou, po vnútrozemských vodách a po mori.  

 

Čo je predmetom poistenia? 

Poistenie „proti všetkým nebezpečenstvám“ (AR - All risks) sa vzťahuje 
na poškodenie, zničenie alebo stratu zásielky následkom:  

 akéhokoľvek nebezpečenstva okrem výluk a obmedzení 
uvedených  v podmienkach poistnej zmluvy. 

Poistenie „s obmedzeným poistným krytím“ (Limited coverage) sa 
vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu zásielky následkom alebo 
v dôsledku: 

 požiaru alebo výbuchu; 
 nabehnutia na plytčinu, uviaznutia na plytčine, potopenia alebo 

prevrátenia lode alebo plavidla; 
 prevrátenia alebo vykoľajenia pozemného dopravného 

prostriedku; 
 zrážky alebo kontaktu lode, plavidla alebo pozemného dopravn. 

prostriedku s vonkajším predmetom iným ako je voda; 
 vyloženia nákladu v núdzovom prístave; 
 zemetrasenia, sopečnej činnosti alebo blesku; 
 obeťou pri spoločnej havárii; 
 zhodením alebo spláchnutím časti nákladu cez palubu; 
 vniknutím morskej, jazernej alebo riečnej vody do lode, plavidla 

nesúceho prepravné kontajnery, liftvanu alebo do miesta 
uloženia poistenej zásielky. 

Poistenie „proti vymenovanými nebezpečenstvám“ (Named risks) sa 
vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu zásielky následkom alebo 
v dôsledku: 

 požiaru alebo výbuchu; 
 nabehnutia na plytčinu, uviaznutia na plytčine, potopenia alebo 

prevrátenia lode alebo plavidla; 
 prevrátenia alebo vykoľajenia pozemného dopravného 

prostriedku; 
 zrážky alebo kontaktu lode, plavidla alebo pozemného 

dopravného prostriedku s vonkajším predmetom iným ako je 
voda; 

 vyloženia nákladu v núdzovom prístave;  
  obeťou pri spoločnej havárii; 
  zhodením alebo spláchnutím časti nákladu cez palubu. 

Doplnkovým voliteľným poistením je poistenie zásielky proti poškodeniu 
alebo zničeniu veci v dôsledku hrdzavenia, oxidácie alebo zmeny farby 
veci, pôsobenia atmosférického tepla alebo chladu pri poruche 
chladiarenského alebo klimatizačného zariadenia na dopravnom 
prostriedku. 

 

 

Čo nie je predmetom poistenia? 

 Škody spôsobené vojnou, občianskou vojnou, revolúciou, 
rebéliou, povstaním, násilne vyvolanými nepokojmi alebo 
vojnovým konaním za pomoci alebo voči silám, ktoré 
vedú vojny 

 Škody spôsobené teroristami alebo osobami konajúcimi 
z politických dôvodov 

 Škody spôsobené použitím vojnovej zbrane založenej na 
atómovom alebo jadrovom štiepení, syntéze alebo inej 
podobnej  reakcii, na rádioaktívnom pôsobení alebo 
rádioaktívnym materiálom 

 Škody vyplývajúce zo štrajkov, výluk z práce , pracovných 
nepokojov, vzbúr alebo občianskych nepokojov 

 Škody  alebo náklady, ktoré boli bezprostredne 
zapríčinené omeškaním prepravy 
 

 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

! v súvislosti s nezákonným, úmyselným alebo zámerne 
protiprávnym konaním poisteného, 

! nedostatočným alebo nevhodným balením, označením, 
uložením alebo upevnením zásielky v dopravnom 
prostriedku, ktoré bolo vykonané poisteným, 

! vnútornou (skrytou) vadou alebo prirodzenou povahou  
prepravovanej veci, 

!  v súvislosti s   nespôsobilosťou plavidla alebo lode 
k námornej plavbe, nevhodnos5ou plavidla, lode, 
pozemného dopravného prostriedku, kontajnera alebo 
liftvanu na bezpečnú dopravu, ak poistený si bol vedomý 
tejto nespôsobilosti alebo nevhodnosti. 

Poistenie sa nevzťahuje na: 
! obvyklý únik, obvyklú stratu na váhe alebo objeme, 

obvykle opotrebenie veci, 

! prepravu peňazí, cenín a cudzozemských platidiel, 
! krádež alebo stratu vecí umeleckej, historickej, zvláštnej 

kultúrnej, zberateľskej hodnoty alebo starožitností, 
! konštrukčné, výrobné alebo materiálové chyby, elektrické 

a mechanické poruchy prepravovanej zásielky.  
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Na území všetkých krajín sveta, ak nie je v poistnej zmluve dohodnutá iná územná platnosť poistenia. 

 

Aké mám povinnosti? 

Povinnosti pred uzavretím poistenia: 
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa, 
• poskytnúť poistiteľovi potrebné údaje k stanoveniu hodnoty zásielky a všetky okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie rizika. 

Povinnosti počas trvania poistenia: 
• platiť poistné v termínoch a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, 

• dbať, aby škodová udalosť nenastala a  neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu poistného nebezpečenstva (možná príčina 
vzniku škody), uložené právnymi predpismi, alebo ktoré sú ustanovené poistnou zmluvou. 

Povinnosti v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie: 
• oznámiť poistiteľovi, v lehotách a za podmienok stanovených v poistnej zmluve,  vznik škodovej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o jej 

vzniku a rozsahu jej následkov,  
• predložiť poistiteľovi  všetky potrebné doklady, postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa a učiniť opatrenia, aby sa škoda ďalej 

nezväčšovala, 
• ak sa našla ukradnutá alebo stratená zásielka, bezodkladne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi,  
• zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody, ak je na to poistený oprávnený podľa príslušných právnych predpisov. 

 
 

 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

V prípade poistenia dojednaného na:  dobu určitú, jednorazové poistné za celú dobu trvania poistenia platíte najneskôr v deň začiatku poistenia.  dobu neurčitú, bežné poistné platíte v štvrťročných, polročných alebo ročných poistných obdobiach. 
Výška jednorazového poistného alebo bežného poistného za poistné obdobie (prípadne ich splátok), s termínmi splatnosti a údajmi o spôsobe 
platby, je uvedená v poistnej zmluve. 

 

 

Kedy začína a končí krytie?  
Poistenie dojednané na:  dobu určitú, začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve,  dobu neurčitú, začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom zániku poistenia v zmysle všeobecne 

záväzného právneho prepisu upravujúceho poistenie (Občiansky zákonník). 
Doba poistného krytia však začína okamihom, kedy je zásielka uvedená do pohybu za účelom bezprostredného naloženia na dopravný 
prostriedok v mieste stanovenom v poistnej zmluve ako začiatok prepravy (miesto odoslania), trvá po celú dobu obvyklej prepravy a končí buď:  okamihom prevzatia zásielky príjemcom a jej vyloženia v mieste určenia, stanovenom v poistnej zmluve pre koniec prepravy, alebo  okamihom doručenia zásielky do skladu alebo miesta uskladnenia, pred miestom určenia alebo v mieste určenia, stanovenom v poistnej 

zmluve, ktorý si poistený vybral buď pre uskladnenie iné ako počas doby obvyklej prepravy alebo pre rozdelenie alebo distribúciu, alebo  uplynutím 60 dní po vyložení z lode v prístave určenia pri preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách alebo uplynutím 30 dní po 
vyložení z posledného dopravného prostriedku v mieste určenia, pri preprave po ceste alebo železnici, 

podľa toho, čo nastane skôr. 
 

 

 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Poistnú zmluvu môžete  vypovedať: 
• výpoveďou do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy; Poistenie zanikne uplynutím osemdňovej výpovednej lehoty, ktorá 

sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede, 

• výpoveďou ku koncu poistného obdobia; Výpoveď musí byť doručená poistiteľovi najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného 
obdobia. 

 


