
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registry 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, IČO: 50 013 602, DIČ: 4120026471, IČ DPH: SK4120026471  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. : 591/V 

Dotazník k poisteniu vnútroštátnej prepravy vecí   strana 2 z 2 

 

DDOOTTAAZZNNÍÍKK  
  

KK  PPOOIISSTTEENNIIUU  VVNNÚÚTTRROOŠŠTTÁÁTTNNEEJJ  PPRREEPPRRAAVVYY  VVEECCÍÍ  
 
1.   Názov poisteného:    

 

2.   Adresa:         

 

3.   Predmet poistenia                                              

 Typ vozidla Továrenská značka EČ (ŠPZ) Poistná suma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Stručný popis činnosti: 

 

5.   Dopravované veci:  

 Podliehajú prepravované veci skaze? áno  nie  

 Sú prepravované veci citlivé na poškodenie vodou? áno  nie  

Podliehajú prepravované veci lomu alebo rozbitiu? áno  nie  

 Sú prepravované veci ľahko zápalné alebo výbušné? áno  nie  

 Existuje riziko úbytku na dopravovaných veciach následkom vysušenia, vyprchania, vyparovania alebo 

rozpustenia? áno  nie  

 Aké sú maximálne množstvá, resp. hmotnosti prepravovaných vecí na 1 vozidlo? 

 Počet: ks Hmotnosť: kg 
 

6.  Dopravné prostriedky: 

 6.1 Typ prepravného priestoru: 

 otvorený  uzavretý s plachtou   

 nádrž  uzavretý skriňový  

 
 6.2 Technický stav vozidiel:  

 dobrý  menšie výhrady  vyhovujúci  nevyhovujúci  

 

7. Spôsob uloženia tovaru: 

 Ako je uložený tovar v dopravných prostriedkoch? 

 voľne  v paletách  v škatuliachch   v plastových prepravkách  

 v sudoch  inak: 
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Sú prepravované veci zabezpečené proti posunutiu? 

 áno  nie  ako: 

 

8. Bezpečnosť a organizácia práce: 

 Počet oprávnených osôb, prítomných vo vozidle počas dopravy? 

 jeden  dvaja  viac: 

 

Priemerný počet prestávok (bezpečnostné, vyloženie časti nákladu) počas dopravy vecí na miesto určenia? 

 jedna  dve  viac: 

 

9. Výskyt škôd v minulosti: áno  nie  

 počet:  výška škôd:   hlavná príčina: 

 

 

 

 

10. Frekvencia prepráv: 

 

 

11. Odhadovaný ročný objem prepravy: 

 

 

 

Týmto vyhlasujem(e), že údaje v tomto dotazníku sú úplné a pravdivé a súhlasím(e) 

s tým, aby tento dotazník bol súčasťou poistnej zmluvy. 

 

Miesto:    Odtlačok pečiatky a podpis poisteného: 

Dátum:  

 


