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 ZMLUVNÉ DOJEDNANIA  

PRE POISTENIE VNÚTROŠTÁTNEJ PREPRAVY VECÍ 
  

 
ČLÁNOK 1. 
Úvodné ustanovenia 
 
Poistenie vnútroštátnej prepravy vecí, ktoré poskytuje Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean 
Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 
konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu so 
sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, DIČ: 
4120026471, IČ DPH: SK4120026471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
oddiel: Po, vložka č.: 591/V, sa riadi poistnou zmluvou, všeobecnými poistnými podmienkami, týmito 
zmluvnými dojednaniami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi poistenie. 
Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania  sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
 
ČLÁNOK 2. 
Poistné nebezpečenstvá, poistná udalosť 
 
1. Toto poistenie sa vzťahuje na vecné škody na veci počas vnútroštátnej prepravy v dôsledku týchto 

poistných nebezpečenstiev: 
a) živelnej udalosti; 
b) dopravnej nehody; 
c) krádeže vlámaním, pokiaľ je preprava vykonávaná cestným dopravným prostriedkom 

s uzavretou (nie plachtovou) uzamykateľnou nadstavbou alebo karosériou. 
2. Vnútroštátnou prepravou vecí je preprava vecí poisteným po cestných komunikáciách, vykonávaná 

vlastným menom a na vlastný účet. 
3. Preprava vykonávaná vlastným menom je preprava, ktorú poistený vykonáva v poistnej zmluve 

uvedenými motorovými alebo prípojnými vozidlami: 
a) vlastnými; 
b) ktoré si vypožičal alebo má v ekonomickom prenájme; 
c) ktoré prevádzkuje na základe leasingovej zmluvy. 

4. Preprava vykonávaná na vlastný účet je preprava: 
a) ktorú poistený realizuje pre vlastnú potrebu; 
b) vecí prevzatých za účelom realizácie opravy, úpravy, úschovy, predaja alebo 

spracovania ako oprávneného predmetu podnikania. 
5. Poistnou udalosťou je vznik neočakávanej a náhlej škodovej udalosti, ktorá je následkom poistných 

nebezpečenstiev uvedených v bode 1. tohto článku, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa 
poskytnúť poistné plnenie.  

 
ČLÁNOK 3. 
Predmet poistenia 
 
1. Poistenie sa vzťahuje na vlastné hnuteľné veci uvedené v poistnej zmluve. 
2. Pokiaľ je v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie sa vzťahuje aj na veci vo vlastníctve tretích osôb, 

ktoré poistený prevzal na základe zmluvy alebo ich oprávnene užíva. 
 
ČLÁNOK 4. 
Doba poistného krytia 
 
Poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na prepravovaných veciach okamihom uvedenia 
motorového, resp. prípojného vozidla s naloženými poistenými vecami do pohybu, trvá v priebehu 
prepravy a končí okamihom zastavenia vozidla v mieste určenia. Do priebehu prepravy sú zahrnuté 
prestávky nutné pre vykonanie hygienických potrieb, za účelom občerstvenia a stravovania 
a doplnenia pohonných hmôt. 
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ČLÁNOK 5. 
Výluky z poistenia 
 
1. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté: 

a) v dôsledku vnútorných (skrytých) vád alebo prirodzenej povahy  vecí; 
b) nesprávnym alebo nevhodným balením, označením, uložením alebo upevnením veci 

v dopravnom prostriedku s ohľadom na povahu prepravy a prepravovaných vecí; 
c) na prepravných obaloch a manipulačných paletách; 
d) následkom zlého technického stavu motorového, resp. prípojného vozidla; 
e) následkom riadenia motorového vozidla osobou, ktorá nemá predpísané oprávnenie k riadeniu 

motorových vozidiel, a poistený sám riadenie vozidla takej osobe zveril; 
f) v dôsledku nakládky, vykládky a manipulácie s prepravovanými vecami; 
g) skladovaním vecí pred začatím prepravy alebo po ukončení prepravy vo vozidle; 
h) protiprávnym konaním alebo úmyselne nesprávnym konaním poisteného,  jeho zamestnancov 

alebo jeho zástupcov, ktorí konajú na základe jeho pokynov alebo jeho menom, pokiaľ poistený 
bol k tomuto konaniu motivovaný snahou o podvod; 

i) lúpežou, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak; 
j) pri preprave bezprostredne nadväzujúcej na prepravu zo alebo do zahraničia, pokiaľ nie je 

v poistnej zmluve dohodnuté inak; 
k) na veciach prepravovaných na základe zmluvy o preprave alebo zasielateľskej zmluvy. 

2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje na : 
a) peniaze, ceniny a cennosti; 
b) osobné veci a batožinu; 
c) živé zvieratá; 
d) umelecké diela, zbierky a starožitnosti; 
e) liehoviny a tabakové výrobky, pokiaľ došlo k ich poškodeniu, zničeniu alebo strate v dôsledku 

krádeže vlámaním; 
f) zbrane, strelivo a výbušné látky. 

 
ČLÁNOK 6. 
Poistná hodnota, poistná suma 
 
1. Poistná suma pre prepravu jedným cestným dopravným prostriedkom sa v poistnej zmluve určí na 

návrh poistníka tak, aby zodpovedala predpokladanej maximálnej poistnej hodnote 
prepravovaných vecí. 

2. Poistnou hodnotou veci pri poistení vnútroštátnej prepravy môže byť: 
a) nová cena, t. j. cena veci, za ktorú je možné vec rovnakú alebo porovnateľnú, t.j. rovnakého 

druhu a účelu, znovu obstarať ako vec  novú; 
b) časová cena, t. j. cena, ktorá sa stanoví z novej ceny veci, pričom sa prihliada na stupeň 

opotrebenia alebo iného znehodnotenia alebo zhodnotenia veci, ku ktorému došlo jej opravou, 
modernizáciou alebo iným spôsobom; 

c) iná cena dohodnutá v poistnej zmluve. 
 
ČLÁNOK 7. 
Poistné plnenie 
 
1. Poistiteľ poskytne poistné plnenie, keď nastane poistná udalosť a pokiaľ v čase jej vzniku sú 

splnené podmienky uvedené v poistnej zmluve. 
2. V prípade, že bola poistená vec zničená, ukradnutá alebo stratená, vznikne poistiteľovi povinnosť, 

pokiaľ nie je vo všeobecných poistných podmienkach, týchto zmluvných dojednaniach alebo 
v poistnej zmluve dojednané inak, poskytnúť:   
a) pri poistení s plnením na novú cenu, sumu, za ktorú je možné v mieste a v čase vzniku poistnej 

udalosti vec rovnakú alebo porovnateľnú, t.j. rovnakého druhu a účelu, znovu zriadiť ako vec 
novú; 

b) pri poistení s plnením na časovú cenu, sumu, ktorú mala vec bezprostredne pred vznikom 
poistnej udalosti, ktorá sa stanoví z novej ceny veci, pričom sa prihliada na stupeň opotrebenia 
alebo iného znehodnotenia alebo zhodnotenia veci, ku ktorému došlo jej opravou, 
modernizáciou alebo iným spôsobom. 
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3. V prípade, že bola poistená vec poškodená, vznikne poistiteľovi povinnosť, pokiaľ nie je vo 
všeobecných poistných podmienkach, týchto zmluvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve 
dohodnuté inak, poskytnúť:  
a) pri poistení s plnením na novú cenu, sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu 

poškodenej veci v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou; poistné plnenie je však 
obmedzené sumou podľa bodu 2. písm. a), tohto článku; 

b) pri poistení s plnením na časovú cenu, sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu 
poškodenej veci v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o sumu 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia nahradzovaných častí z času 
pred poistnou udalosťou; poistné plnenie podľa tohto bodu je však obmedzené sumou  
stanovenou podľa bodu 2. písm. b) tohto článku. 

4. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota sa 
odpočíta z poistného plnenia. 

5. V prípade poistnej udalosti na surovinách, prírodných produktoch, výrobkoch alebo tovare, ktoré 
poistený vyrába alebo s nimi obchoduje, plní poistiteľ do výšky sumy, ktorú je potrebné vynaložiť 
na znovuobstaranie veci rovnakého druhu a kvality, opravu alebo výrobu veci rovnakého druhu 
a kvality, alebo do výšky sumy, ktorú by poistený získal predajom veci. Pre poistné plnenie je 
rozhodujúca najnižšia suma. 

 
ČLÁNOK 8. 
Podpoistenie 
 
Ak je poistná suma v čase vzniku poistnej udalosti nižšia ako poistná hodnota poisteného majetku, 
poistiteľ zníži poistné plnenie v rovnakom pomere, v akom je výška poistnej sumy ku skutočnej výške 
poistnej hodnoty poisteného majetku, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak. 
  
ČLÁNOK 9. 
Znovunájdené veci 
 
Vlastníctvo veci, za ktoré poistiteľ poskytol poistné plnenie, neprechádza na poistiteľa. Poistený je 
povinný oznámiť nález veci, za ktoré obdržal poistné plnenie bez zbytočného odkladu poistiteľovi. 
Poistený je povinný poistné plnenie za nájdené veci po odpočítaní primeraných nákladov, ktoré musel  
vynaložiť na opravu závad, vzniknutých v dobe, kedy bol zbavený možnosti s majetkom nakladať, 
poistiteľovi vrátiť. 
 
ČLÁNOK 10. 
Povinnosti poisteného 
 
Okrem povinností stanovených poistnou zmluvou, všeobecnými poistnými podmienkami a všeobecne 
záväznými predpismi,  je poistený povinný: 

a) pri nutných prestávkach vozidlo s prepravovanými vecami riadne uzamknúť; 
b) v prípade poistnej udalosti umožniť poistiteľovi alebo ním poverenej osobe vykonať šetrenie 

príčin vzniku, rozsahu a výšky škody a predložiť potrebné doklady s tým súvisiace; 
c) predložiť poistiteľovi zápis z fyzickej inventúry vykonanej bezodkladne po vzniku poistnej 

udalosti s uvedením miery poškodenia, vyčíslením výšky škody; 
d) oznámiť poistnú udalosť následkom dopravnej nehody, krádežou vlámaním, lúpežným 

prepadnutím, požiarom alebo výbuchom bez zbytočného odkladu orgánom činným v trestnom 
konaní; 

e) nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poistiteľa. To však neplatí, pokiaľ je 
taká zmena nutná z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov, alebo 
z dôvodu, aby sa rozsah následkov poistnej udalosti ďalej nezväčšoval. 

 
ČLÁNOK 11. 
Výklad pojmov 
 
Pre účely tohto poistenia sa pod nasledujúcimi pojmami rozumie nasledovné: 
Živelná udalosť je udalosť vyvolaná živelnými nebezpečenstvami, ktorých vznik a priebeh je 
človekom ťažko ovplyvniteľný. Živelnými nebezpečenstvami sa rozumie:  
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a) požiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza horenie a vznikol mimo určeného ohniska 
alebo také ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou. Požiarom však nie je horenie a tlenie 
s obmedzeným prístupom kyslíka, ako i pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla.  

b) úder blesku je bezprostredný prechod blesku (atmosférického výboja) na poistenú vec; 
c) výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár. Za 

výbuch tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa považuje 
roztrhnutie ich stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a 
vnútrom nádoby. Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani 
aerodynamický tresk spôsobený prevádzkou lietadla.  

d) náraz alebo zrútenie lietadla riadeného ľudskou posádkou, jeho časti alebo nákladu; 
e) povodeň je zaplavenie územia vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodného toku 

alebo nádrže, alebo tieto brehy alebo hrádze pretrhla alebo zaplavenie územia vodou  
spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku; 

f) záplava je zaplavenie územia vodou, ktorá vytvorí súvislú hladinu bez prirodzeného alebo 
dostatočného odtoku povrchových vôd, následkom atmosférických zrážok alebo sústredeným 
odtokom zrážkových vôd; 

g) víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20.8 a viac 
metrov za sekundu; 

h) krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a hustoty vytvorené 
v atmosfére dopadajú na poistenú vec; 

i) zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy je jav vzniknutý pôsobením gravitácie a vyvolaný 
porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom, alebo ak 
bola táto rovnováha porušená v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. 
Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského povrchu do centra zeme v dôsledku pôsobenia 
prírodných síl; 

j) zrútenie lavíny je jav, keď sa masa snehu alebo ľadu náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti 
sa do údolia; 

k) zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré dosahujú 
aspoň 6. stupeň Európskej makroseizmickej stupnice (EMS-98) udávajúcej makroseizmické 
účinky zemetrasenia; 

l) iné živelné nebezpečia ako napr. hurikán, cyklón, vulkanická erupcia, tsunami. 
Ceniny sú platné kolky, lósy, poštové známky, telefónne karty a podobne. 
Cennosti sú výrobky zo zlata a platiny, drahé kamene a perly, jednotlivé cenné známky a mince, 
klenoty. 
Dopravná nehoda je udalosť v cestnej doprave (havária, stret, náraz vozidla a pod.), pri ktorej došlo 
k usmrteniu alebo k zraneniu osoby alebo ku škode na veciach, a to v priamej súvislosti s prevádzkou 
vozidla. Za dopravnú nehodu sa nepovažuje zničenie alebo poškodenie pneumatík motorového, resp. 
prípojného vozidla, pokiaľ zároveň nedošlo k inému poškodeniu vozidla. 
Krádež vlámaním je škoda vzniknutá tým, že sa páchateľ zmocnil predmetu poistenia, pri ktorom 
preukázateľne prekonal prekážky alebo opatrenia chrániace predmet poistenia pred krádežou 
vlámaním. Preukázateľným prekonaním prekážky sa rozumie vniknutie do motorového alebo 
prípojného vozidla takým spôsobom, že boli použité nástroje, ktoré nie sú určené k jeho riadnemu 
otvoreniu, prípadne iným spôsobom, po ktorom zostali evidentné stopy mechanického poškodenia po 
vniknutí. 
Lúpež je zmocnenie sa poistenej veci páchateľom spôsobom, pri ktorom páchateľ použil proti 
poistenému, jeho zamestnancovi alebo inej poverenej osobe násilie alebo hrozbu bezprostredného 
násilia. Hrozba bezprostredného násilia predpokladá, že páchateľ ohrozil zdravie alebo život 
poisteného, jeho zamestnanca alebo inej poverenej osoby. 
Strata veci je stav, keď poistený alebo poškodený stratil nezávisle na svojej vôli možnosť s vecou 
disponovať. 
Vnútorná (skrytá) vada veci je vada, ktorú mala vec už v dobe pred započatím prepravy, a ktorá sa 
prejavila alebo zhoršila v priebehu prepravy, prípadne bola príčinou ďalšej škody. 
Prirodzená povaha veci je vlastnosť poistenej veci, ktorá môže mať za následok jej poškodenie 
alebo zničenie bez pôsobenia vonkajšieho vplyvu, napr. zvädnutie alebo zhnitie zeleniny alebo ovocia, 
zaparenie alebo samovznietenie rybej múčky, vyparenie, vysušenie, vyprchanie, rozpustenie, 
chemický rozklad prepravovanej poistenej zásielky, lom krehkých materiálov, uhynutie zvierat alebo 
rastlín, hniloba, plieseň a pod.  

 


