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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZASIELATE
Ľ A VPPZZ/0109
Úvodné ustanovenie
Pre zmluvné poistenie zodpovednosti zasielate
ľa,
ktoré uzaviera Union pois
ťov ňa, a.s. ( ďalej len
„Union“),
platia
príslušné
ustanovenia
Ob čianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné
podmienky poistenia zodpovednosti zasielate
ľa
VPPZZ/0109 ( ďalej len „VPPZZ“), a poistná
zmluva.
Článok 1
Výklad pojmov
Pre ú čely poistenia pod ľa týchto VPPZZ platí
ďalej
uvedený výklad pojmov:
cenina
– druh hospodárskych prostriedkov
znejúcich na ur čitú nominálnu hodnotu. Ceniny sú
prísne evidované obdobným spôsobom ako
peniaze v pokladnici, napr.: známky, kolky,
stravné lístky, poukážky na odber pohonných
hmôt a olejov, platobné karty a pod.
doprava – premiest ňovanie zásielky pohybom
(jazdou, plavbou, letom) dopravných prostriedkov
po dopravných cestách alebo
činnos ťou
dopravných zariadení, ktorými sa uskuto
čňuje
preprava,
dopravca – fyzická alebo právnická osoba, ktorá
za odplatu prepraví odosielate
ľovi vec (zásielku) z
ur čitého miesta do ur čitého iného miesta a je na
výkon tejto činnosti oprávnená pod
ľa platných
právnych predpisov,
ď alšie služby (pomocné a dopl ňujúce služby) –
služby zasielate ľa zabezpe čované v súvislosti s
obstaraním prepravy vecí na základe dohody s
príkazcom priamo v zasielate
ľskej zmluve alebo
popri nej; za tieto služby sa považujú najmä:
skladovanie tovaru, balenie tovaru, ozna
čovanie
tovaru, nakladanie, vykladanie a prekladanie
tovaru, sprostredkovanie alebo uzavretie poistenia
zásielky, ú čas ť na colnom konaní, vystavovanie
sprievodných a iných dokladov,
havarijný komisár –
fyzická alebo právnická
osoba
poverená
vyšetrovaním
škôd
v
medzinárodnom dopravnom poistení; jej služby
využívajú pois ťovatelia aj pri vyšetrovaní škôd na
zásielkach v zodpovednostnom poistení,
iná škoda – iná finan čná ujma, ktorá vznikla
príkazcovi alebo inému
v dôsledku porušenia
povinnosti zasielate ľa pri obstarávaní prepravy; za
inú škodu sa nepovažuje majetková ujma, ktorá
predstavuje podnikate
ľské riziko zasielate ľa, t.j.
škoda, ktorá vznikla pri plnení
zmluvy samotnému
poistenému, resp. ktorú je povinný znáša
ť sám,
klenoty a šperky
- veci vždy ru čne zhotovené,
ktoré slúžia ozdobným ú čelom, vyrobené zo zlata,
platiny, striebra, drahokamov, perál a pod.,

listina úradne vyhotovený alebo overený
písomný záznam, písomnos
ť, svedectvo o
existujúcom
či trvajúcom právnom stave alebo
právnej skuto čnosti napísané pod ľa ur čitých
predpísaných foriem a opatrené podpisom,
pečať ou alebo pe čiatkou,
obstaranie prepravy –
vyhľ adanie vhodného
dopravcu zasielate ľom a uzavretie zmluvy o
preprave veci medzi zasielate
ľom a dopravcom
(vo vlastnom mene, na ú
čet príkazcu),
odosielate ľ – fyzická alebo právnická osoba,
ktorá uzaviera s dopravcom zmluvu o preprave,
odplata zasielate ľa – odmena za poskytnuté
zasielate ľské služby, ktorej výška je bu
ď
dohodnutá v zmluve alebo obvyklá v
čase
dojednania zmluvy pri obstaraní obdobnej
prepravy;
do
odplaty
zasielate
ľa
sa
nezapo čítavajú potrebné a užito
čné náklady, ktoré
zasielate ľ vynaložil za ú čelom splnenia svojich
záväzkov a náklady, ktoré ú
čelne vynaložil pri ich
plnení,
poistený - fyzická alebo právnická osoba, na
zodpovednos ť ktorých sa poistenie zodpovednosti
za škodu vz ťahuje,
poistník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá
uzaviera s Unionom poistnú zmluvu a je povinná
plati ť poistné. Poistený a poistník môžu by
ť
totožnou osobou.
poistné obdobie:
časové obdobie dohodnuté
v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné
poškodenie – také hmotné porušenie zásielky,
ktoré ju alebo jej
čas ť robí úplne alebo
čiasto čne
nepoužite ľnou pre ú čel, na ktorý bola ur čená
alebo znižuje jej cenu,
preprava – súhrn všetkých aktivít, zah
ŕňajúcich
vlastný premiest ňovací proces (dopravu), ale aj
služby s týmto procesom súvisiace,
príjemca – fyzická alebo právnická osoba, ktorej
je zásielka pod ľa prepravnej zmluvy ur
čená,
príkazca – fyzická alebo právnická, ktorá uzaviera
so zasielate ľom zasielate ľskú zmluvu,
spis – ucelený súbor písomností, ur
čených na istý
cie ľ,
škoda spôsobená úmyselne
– škoda
spôsobená
úmyselným
konaním
alebo
opomenutím poisteného alebo iných osôb, ktoré
poistený použil na výkon svojej
činnosti,
škodová udalos ť – náhodná udalos ť, v dôsledku
ktorej došlo k strate, odcudzeniu, zni
čeniu alebo
poškodeniu zásielky prevzatej na obstaranie
prepravy a/alebo k inej škode v súvislosti s
obstarávaním prepravy; náhodnou udalos
ťou sa
rozumie udalos ť, o ktorej poistený dôvodne
predpokladá, že by mohla nasta
ť, ale v čase

uzavretia poistenia nevie, kedy sa tak stane,
prípadne či k nej vôbec dôjde,
úč elne vynaložené náklady
– náklady
vynaložené na odvrátenie hroziacej škody alebo
na zmenšenie škody na zásielke, ktoré nie sú
zjavne neprimerané škode, ktorá sa mala odvráti
ť
alebo zmenši ť,
veci historickej hodnoty
- predmety, ktorých
hodnota je daná tým, že majú vz
ťah k historickým
udalostiam alebo historickým osobnostiam,
veci umeleckej hodnoty
- obrazy, iné výtvarné
diela, dekora čné a úžitkové predmety zo
zna čkového skla alebo porcelánu, tapisérie,
gobelíny alebo iné predmety, ktorých hodnota nie
je daná len výrobnými nákladmi, ale majú aj
umeleckú hodnotu, resp. majú charakter unikátu.
zasielate ľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá
za odplatu vo vlastnom mene a na ú
čet príkazcu
obstará prepravu vecí z ur
čitého miesta do
ur čitého iného miesta, príp. zabezpe
čí ďalšie
služby s tým spojené a je na výkon tejto
činnosti
oprávnený pod ľa platných právnych predpisov,
zasielate ľská činnos ť – obstaranie prepravy vecí
zasielate ľom, príp. zabezpe čenie ďalších služieb
(pomocné a dopl ňujúce služby), súvisiacich s
obstaraním prepravy vecí,
zásielka – vec alebo súhrn vecí, ktorých prepravu
zasielate ľ obstaráva na základe zasielate
ľskej
zmluvy.
Článok 2
Poistná zmluva
1. V poistnej zmluve sa upravia v súlade s týmito
VPPZZ podrobnosti potrebné na splnenie
účelu poistenia.
2. Poistná zmluva musí ma
ť písomnú formu.
Písomnú formu musia ma
ť aj dodatky k
poistnej zmluve a iné prejavy vôle zmluvných
strán, ktoré sa týkajú poistenia (napr. výpove
ď
poistenia, oznámenie o vzniku poistnej udalosti
at ď.). .
Článok 3
Predmet a rozsah poistenia
1. Predmetom poistenia pod
ľa týchto VPPZZ je
zodpovednos ť zasielate ľa ( ďalej len „poistený“)
za škodu spôsobenú príkazcovi a/alebo inému
(„tretej osobe“) pri vykonávaní zasielate
ľskej
činnosti, pokia ľ táto zodpovednos ť vyplýva z
právnych predpisov upravujúcich zasielate
ľskú
činnos ť, zo zasielate ľskej zmluvy a zo zmlúv o
ďalších službách, súvisiacich s plnením
záväzkov zo zasielate
ľskej zmluvy, resp. pre
zasielate ľskú činnos ť obvyklých .
2. Poistený má právo, aby Union za neho
nahradil
a) škodu vzniknutú na zásielke a
b) inú škodu,

ak poistený za škodu zodpovedá v zmysle
ods.1 tohto článku, a to v rozsahu a vo výške
ustanovenej týmito VPPZZ a poistnou
zmluvou.
3. Union nahradí poistenému aj
a) ú čelne vynaložené a preukázané náklady
na odvrátenie hroziacej škody alebo na
zmenšenie škody na zásielke alebo na to,
aby sa škoda na zásielke nezvä
čšila, s
výnimkou nákladov, spojených s osobnou
účas ťou a/alebo
činnos ťou poisteného
alebo jeho zástupcu, najviac však do vý
šky
ustanovenej v
čl.12 ods.1 písm. e) týchto
VPPZZ,
b) nevyhnutné preukázané náklady na
zistenie rozsahu a prí
činy škody na
zásielke havarijným komisárom, avšak len
ak Union dal predchádzajúci súhlas na
využitie služieb havarijného komisára.
Predpokladom pre náhradu nákladov pod
ľa
písm. a) a b) tohto odseku je, že boli
vynaložené v súvislosti so škodou, vzniknutou
v dôsledku škodovej udalosti, ktorá je poistnou
udalos ťou pod ľa týchto VPPZZ.
4. Ak sa Union k tomu písomne zaviazal, nahradí
v súvislosti s udalos ťou, ktorá by mohla by
ť
dôvodom pre poskytnutie poistného plnenia
náklady:
a) zodpovedajúce najviac mimozmluvnej
odmene advokáta za obhajobu poisteného
alebo jeho zamestnanca v prípravnom
konaní a pred súdom prvého stup
ňa v
trestnom konaní alebo v priestupkovom
konaní vedenom proti nemu, pokia
ľ
poistený splnil povinnosti uložené mu v
čl.8
písm. k),m), o), p) a q) ako aj obdobné
náklady pred odvolacím súdom,
b) konania o náhrade škody pred príslušným
orgánom, ak toto konanie bolo potrebné na
zistenie zodpovednosti poisteného alebo
na zistenie výšky poistného plnenia, pokia
ľ
je poistený povinný ich uhradi
ť, vrátane trov
právneho zastúpenia poisteného v tomto
konaní, pokia ľ poistený splnil povinnosti
uložené mu v čl.8 písm. k), p) a q),
c) vynaložené poškodeným v súvislosti s
mimosúdnym prerokovaním nároku na
náhradu škody, pokia
ľ je poistený povinný
ich uhradi ť a pokia ľ splnil povinnosti
uložené mu v čl.8 písm. k) a p).
5. Ak poistený zomrie alebo ak zanikne ako
právnická osoba, má poškodený priamo vo
Unionu právo, aby mu nahradil škodu v tom
istom rozsahu, v akom by mu ju bol povinný
nahradi ť za poisteného, keby zostal nažive
alebo keby ako právnická osoba nezanikol.

či

Článok 4
Vylú čenia z poistenia
1. Poistenie sa nevz ťahuje na zodpovednos
ť za
a) škodu spôsobenú úmyselne poisteným
alebo ním poverenými medzizasielate
ľmi
alebo inými osobami, ktoré poistený použil
na výkon svojej činnosti,
b) nároky, ktoré vyplývajú zo záväzkov
prevzatých nad rámec stanovený právnymi
predpismi
upravujúcimi
zasielate
ľskú
činnos ť, zasielate ľskými podmienkami
alebo zasielate ľskou zmluvou,
c) škodu spôsobenú v prí
činnej súvislosti s
vojnou, inváziou, ob čianskou vojnou,
vzburou, revolúciou, povstaním, štrajkami,
zásahom orgánov štátnej moci a správy
alebo na základe ich nariadení,
terorizmom, sabotážou a inými nepokojmi a
násilnými akciami, ku ktorým došlo v
súvislosti s politickými, hospodárskymi
alebo celospolo čenskými problémami,
d) škodu vyplývajúcu z prevzatého záväzku
za osobitný záujem príkazcu na dodaní a
za inkasné úkony,
e) škodu, ktorá by mohla by
ť predmetom
poistenia všeobecnej zodpovednosti (napr.
škoda na zdraví a na živote, škoda na
cudzích veciach, s výnimkou zásielky
prevzatej za ú čelom obstarania jej
prepravy,
škoda
na
dopravných
prostriedkoch),
f) škodu, za ktorú zodpovedá poistený ako
skladovate ľ, ak sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak,
g) škodu, za ktorú zodpovedá poistený ako
dopravca, ak sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak,
h) škodu, spôsobenú porušením právnej
povinnosti poisteným pred uzavretím
poistnej zmluvy.
2. Poistenie
sa
ďalej
nevz ťahuje
na
zodpovednos ť za
a) škodu spôsobenú na peniazoch, ceninách,
cenných papieroch, vkladných a šekových
knižkách, platobných kartách, listinách,
spisoch, akýchko ľvek dokladoch, s
výnimkou sprievodných dokladov k
zásielke,
ďalej škodu spôsobenú na
drahých kovoch, klenotoch a šperkoch, a
na veciach umeleckej hodnoty a historickej
hodnoty,
b) škodu
spôsobenú
neodbornou
manipuláciou s prevzatou zásielkou, t.j.
pokia ľ ku škode došlo preto, že poistený si
nevyžiadal pokyny príkazcu o spôsobe a
podmienkach zaobchádzania so zásielkou
alebo tieto pokyny a/alebo iné príslušné
predpisy nedodržiaval,
c) škodu spôsobenú dodaním zásielky
neoprávnenému príjemcovi,

d) škodu
spôsobenú
stratou
alebo
odcudzením zásielky alebo jej
časti,
naloženej na dopravných prostriedkoch
alebo v iných prepravných zariadeniach
(kontajnery,
cisterny
a
pod.),
z
nestráženého objektu alebo akéhoko
ľvek
iného nestráženého miesta. Skuto
čnos ť, že
dopravné
prostriedky
a
prepravné
zariadenia naložené tovarom boli v
stráženom objekte alebo na inom
stráženom
mieste,
musí
poistený
preukáza ť originálnym dokladom, v ktorom
bude uvedené E Č motorového vozidla
a presný dátum a čas príchodu a odchodu
motorového vozidla do a zo stráženého
parkoviska,
objektu
alebo
miesta,
potvrdený subjektom, ktorý tieto služby
poskytol,
e) ušlý zisk, straty z dôvodu prerušenia
prevádzky, straty trhu, straty z kurzových
diferencií, úrokové straty,
f) škodu spôsobenú uložením pokuty a
akýchko ľvek iných sankcií a platieb, ktoré
majú charakter sankcie,
g) škodu spôsobenú tým, že zásielka bola
odovzdaná na prepravu dopravcovi, ktorý
nemá oprávnenie na výkon
činnosti
dopravcu,
h) škodu spôsobenú v súvislosti s vydaním
záruk na zabezpe čenie colného dlhu,
vrátane záruk za TIR karnety,
i) škodu spôsobenú chybnou kalkuláciou
nákladov,
j) škodu spôsobenú zlyhaním po
číta čovej
techniky.
3. Ak sa v poistnej zmluve dohodlo, že poistenie
sa vz ťahuje aj na niektoré riziko vylú
čené
pod ľa ods.1 alebo 2 tohto
článku, platia pre
toto poistenie ostatné vylú
čenia uvedené v
tomto článku.
4. V poistnej zmluve možno dohodnú
ť, že
poistenie sa nevz ťahuje ani na zodpovednos
ť
za škodu vzniknutú inými rizikami ako sú
uvedené v ods.1 a 2 tohto
článku.
5. Poistenie sa nevz ťahuje na zodpovednos
ť za
škodu, za ktorú poistený zodpovedá svojmu
manželovi, príbuzným v priamom rade,
osobám ktoré s ním žijú v spolo
čnej
domácnosti, svojim obchodným spolo
čníkom,
ich manželom, ich príbuzným v priamom rade
a osobám, ktoré žijú so spolo
čníkom v
spolo čnej domácnosti. Poistenie sa tiež
nevz ťahuje na zodpovednos
ť za škodu
spôsobenú podnikate
ľskému subjektu, v
ktorom má poistený, jeho manžel, príbuzný v
priamom rade alebo osoba, ktorá žije s
poisteným v spolo čnej domácnosti, vä čšinovú
majetkovú ú čas ť.
6. Poistenie sa nevz ťahuje na zodpovednos
škodu vyplývajúcu zo vzájomných nárokov
spolupoistených osôb.

ť za

7. Union má právo odmietnu
ť poistné plnenie
a) ak poistený bez súhlasu Unionu nevznesie
námietku preml čania, zaviaže sa uhradi
ť
preml čanú poh ľadávku alebo uzavrie
súdny zmier alebo ak nepodá v
čas opravný
prostriedok proti rozhodnutiu príslušných
orgánov o náhrade škody, pokia
ľ v
odvolacej lehote nedostal od Unionu iný
pokyn,
b) ak škoda vznikla v dôsledku závažných
nedostatkov v činnosti poisteného, na ktoré
poistený už bol Unionom písomne
upozornený a odstránenie ktorých mohol
Union spravodlivo požadova
ť, avšak
poistený nedostatky v Unionom stanovenej
primeranej lehote neodstránil.
Článok 5
Územná platnos ť poistenia
Poistenie zodpovednosti zasielate
ľa pod ľa týchto
VPPZZ sa vz ťahuje na poistné udalosti, ku ktorým
došlo na území Slovenskej republiky a aj mimo
územia Slovenskej republiky.
Článok 6
Poistná doba, zmeny a zánik poistenia
1. Poistná doba je doba trvania poistenia, ktorá
sa dohodne v poistnej zmluve. Poistenie sa
môže uzavrie ť na dobu ur čitú alebo neur

čitú.

2. Poistenie za čína nasledujúcim d ňom po
uzavretí poistnej zmluvy, ak sa v poistnej
zmluve nedohodlo inak.
3. Okrem dôvodov uvedených v Ob
čianskom
zákonníku poistenie zaniká:
a) zánikom príslušného oprávnenia na
vykonávanie zasielate
ľstva,
b) výpove ďou pod ľa ods.4 a 5 tohto článku.
4. Ú častníci poistnej zmluvy majú právo
poistenie vypoveda ť, okrem prípadov
uvedených v Ob čianskom zákonníku, aj po
každej poistnej udalosti, najneskôr do troch
mesiacov od oznámenia poistnej udalosti
Unionu. Poistenie zanikne po uplynutí
jedného mesiaca odo d
ňa doru čenia
výpovede.
5. V prípade, že zmenou právnej úpravy došlo k
rozšíreniu zodpovednosti za škodu alebo
rozsahu náhrady škody, Union má právo
poistenie vypoveda ť najneskôr do troch
mesiacov odo d ňa ú činnosti právneho
predpisu, ktorým sa táto zmena zaviedla.
Poistenie zanikne po uplynutí jedného
mesiaca odo d ňa doru čenia výpovede
poistenému.

Článok 7
Poistné
1. Poistné je cena za poistenie. Poistné sa
stanovuje pod ľa rozsahu poistenia
ohodnotenia rizika a jeho výška je uvedená v
poistnej zmluve.
2. Poistné je povinný plati
Unionom poistnú zmluvu.

a

ť ten, kto uzavrel s

3. Ak bolo poistenie uzavreté na dobu neur
platí sa poistné za poistné obdobia (bežné
poistné). Poistným obdobím je jeden poistný
rok. Ak bolo poistenie uzavreté na dobu ur
s dobou poistenia kratšou ako alebo trvajúcou
jeden rok,, poistné sa platí naraz za celú dobu
trvania poistenia (jednorazové poistné).
4. Bežné poistné splatné prvým d
obdobia a jednorazové poistné d
poistenia.

čitú,

čitú

ňom poistného
ňom za čiatku

5. V poistnej zmluve sa môže dohodnú
ť úhrada
poistného v splátkach. Ak nebude zaplatená
niektorá splátka v čas, má Union právo žiada
ť
zaplatenie celého poistného.
6. Union má právo na poistné od za
čiatku
poistenia až do jeho zániku. Ak zanikne
poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo
zaplatené poistné, je Union povinný
nespotrebovanú
čas ť poistného vráti ť. Ak
nastala poistná udalos
ť a dôvod ďalšieho
poistenia tým odpadol, patrí Unionu:
a) z poistných zmlúv s bežným poistným
poistné do konca poistného obdobia, v
ktorom poistná udalos
ť nastala,
b) z poistných zmlúv s jednorazovým
poistným celé poistné..
7. Ak sa poistné vypo
čítava na základe
predpokladaného
obratu
alebo
iného
číselného údaja, stanoví sa v poistnej zmluve
zálohové poistné. Poistený je povinný oznámi
ť
Unionu po uplynutí každého poistného
obdobia, v lehote dohodnutej v poistnej
zmluve,
číselné údaje pod ľa skuto čnosti
dosiahnutej za dané obdobie, ktoré budú slúži
ť
na zú čtovanie poistného so zaplateným
zálohovým poistným stanoveným v poistnej
zmluve. Poistné však nesmie by
ť nižšie ako
minimálne poistné stanovené v poistnej
zmluve.
8. Ak bude poistený s platením poistného
v omeškaní, má Union právo na úroky
z omeškania pod ľa platných právnych
predpisov.
9. Ak v čase výplaty poistného plnenia je
poistený v omeškaní s platením poistného, má
Union právo odpo číta ť sumu dlžného
poistného od poistného plnenia.

Článok 8
Povinnosti poisteného
1. Poistený je povinný:
pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy:
a) odpoveda ť úplne a pravdivo na všetky
písomné otázky Unionu, ktoré s týkajú
dojednaného poistenia a sú rozhodujúce
pre uzavretie poistnej zmluvy,
b) umožni ť Unionu na požiadanie kontrolu
podkladov na uzavretie poistenia alebo
výpoč et poistného,
c) pri uzavieraní poistnej zmluvy predloži
Unionu zasielate ľské podmienky, pod
ktorých pracuje,

ť
ľa

po čas trvania poistnej zmluvy:
d) vykonáva ť zasielate
ľskú činnos ť s
odbornou starostlivos
ťou v záujme
predchádzania škodám, najmä plni
ť
povinnosti
ustanovené
zákonom,
zasielate ľskými podmienkami, poistnými
podmienkami a poistnou zmluvou,
e) ak zasielate ľská zmluva nemá písomnú
formu, žiada ť písomný zasielate ľský príkaz;
ak nemajú písomnú formu zmluvy o
ďalších službách, ktoré zasielate
ľ uzaviera
v súvislosti s plnením záväzkov zo
zasielate ľskej zmluvy, žiada ť taký písomný
doklad, z ktorého by bol nepochybne
zrejmý druh a obsah uzavretej zmluvy,
f) zabezpe čiť, aby na prepravných dokladoch
boli úplné a správne pokyny pre vykonanie
prepravy zásielky a ak dostane zjavne
nesprávny pokyn od príkazcu, písomne ho
na to upozorni ť,
g) kontrolova ť a písomne dokumentova
ť stav
zásielky vždy, ke ď zasielate ľ alebo osoba,
za ktorú zasielate ľ zodpovedá, so zásielkou
manipuluje, t.j. pri prevzatí, pri nakládke, pri
každej prekládke, pri vykládke a pod.;
stavom zásielky sa pre ú
čely plnenia tejto
povinnosti rozumie zjavný stav zásielky
a/alebo jej obalu a balenia, zhoda po
čtu
kusov, zna čiek a čísel s údajmi v
prepravnom doklade (nákladný list, dodací
list), stav uzáverov a plomb,
h) oznámi ť Unionu, že uzavrel poistenie
zodpovednosti
zasielate
ľa
u
iného
pois ťovate ľa, uvies ť jeho názov a sídlo a
výšku dohodnutej poistnej sumy,
i) sledova ť priebeh prepravy, v
čas oznámi ť
príkazcovi hroziacu škodu a následne plni
ť
jeho príkazy,
j) dodržiava ť ďalšie povinnosti ustanovené
právnymi predpismi
ak nastane poistná udalos
ť:
k) ihne ď, len čo sa o tom dozvie, oznámi
Unionu, každú udalos
ť, ktorá by mohla by
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie a
riadi ť sa jeho pokynmi; telefonické alebo

ť
ť

o)

p)

q)

r)

faxové oznámenie potvrdi
ť písomne
najneskôr do 15 dní od vzniku takejto
udalosti na predpísanom tla
čive Unionu
“Oznámenie o vzniku poistnej udalosti v
poistení zodpovednosti zasielate
ľa”,
l) pri vzniku škodovej udalosti vykona
ť všetky
nevyhnutné a ú čelné opatrenia na
zmiernenie následkov vzniknutej škody
alebo na to, aby sa vzniknutá škoda
nezvä čšila a zabezpe čiť zistenie rozsahu a
prí činy škody Unionom alebo havarijným
komisárom pod ľa pokynu Unionu,
m) každú škodovú udalos
ť, ktorá vznikla za
okolností vzbudzujúcich podozrenie z
trestného
činu alebo pokusu o ň, bez
meškania oznámi ť prokurátorovi alebo
príslušným orgánom polície a vyžiada
ť si o
tom správu,
n) poskytnú ť Unionu pravdivé údaje a
informácie o okolnostiach vzniku škodovej
udalosti, stanovisko k svojej zodpovednosti
za škodu, ako aj doklady, ktoré má k
dispozícii a predloži
ť aj ďalšie doklady, ktoré
si Union vyžiada; ide najmä o
i) zasielate ľskú
zmluvu
alebo
zasielate ľský príkaz,
ii) pokyny príkazcu,
iii) doklady o druhu a výške škody (doklad
o uplatnení nároku poškodeným,
obchodnú faktúru, návrh na colné
konanie, zápis o poškodení tovaru a
pod.),
iv) policajný protokol.
oznámi ť Unionu bez meškania, že v súvislosti
so vzniknutou škodou sa za
čalo trestné
konanie proti poistenému alebo jeho
zamestnancovi, oznámi
ť meno a sídlo
obhajcu, ktorého si zvolil a zabezpe
čiť, aby bol
Union informovaný o priebehu a výsledku
tohto konania,
oznámi ť Unionu bez meškania, že poškodený
uplatnil proti nemu právo na náhradu škody,
ktorú má nahradi ť Union; ak poškodený
uplatnil právo na náhradu škody na súde,
umožni ť Unionu zú častni ť sa konania, príp.
vstúpi ť do konania ako ved ľajší ú častník,
v konaní o náhrade škody, postupova
ť v
súlade s pokynmi Unionu, najmä neuzna
ť ani
neusporiada ť akýko ľvek nárok na náhradu
škody bez predchádzajúceho súhlasu Unionu,
zabezpe čiť vo či inému právo na náhradu
škody spôsobenej poistnou udalos
ťou,

2. V poistnej zmluve možno dohodnú
ďalších povinností.
Článok 9
Povinnosti Unionu
Union je povinný:

ť plnenie

a) prerokova ť s poisteným výsledky vyšetrovania,
vykonaného v záujme zistenia rozsahu a vý
šky
poistného plnenia alebo mu ich oznámi
ť,
b) umožni ť poistenému nahliadnu
ť do dokladov,
ktoré v priebehu vyšetrovania jeho škodovej
udalosti získal. Poistený má právo vyhotovi
ť si
na vlastné náklady kópie alebo odpisy z týchto
dokladov,
c) zachováva ť ml čanlivos ť o skuto čnostiach,
ktoré sa týkajú poistenia a ktoré sa dozvie pri
uzavieraní poistenia, pri jeho správe a pri
likvidácii poistných udalostí; to neplatí vtedy,
ak je zákonom uložené alebo povolené
poskytnutie informácie a v prípadoch, ke
ď
poistený dá súhlas na poskytnutie informácie,
d) dodržiava ť ďalšie povinnosti ustanovené
právnymi predpismi.
Článok 10
Poistná udalos

b)

c)

d)

ť

1. Poistnou udalos ťou je škodová udalos
ktorou je spojený vznik povinnosti Unionu plni
pod ľa týchto VPPZZ a ku ktorej došlo v dobe
trvania poistenia.

ť, s
ť

2. Viaceré
časovo spolu súvisiace škodové
udalosti, vzniknuté priamo alebo nepriamo z tej
istej alebo rovnakej prí
činy, zdroja, okolnosti,
udalosti alebo iného nebezpe
čenstva, sa
považujú za jednu škodovú udalos
ť, bez
oh ľadu na po čet poškodených (sériová
škodová udalos ť). Za okamih vzniku každej
škodovej udalosti zo sériovej škodovej udalosti
sa bez oh ľadu na skuto čný okamih jej vzniku
považuje okamih, ke
ď vznikla prvá z nich.
Článok 11
Poistná suma
V poistnej zmluve sa dohodne suma, ktorá bude
hornou hranicou poistného plnenia za jednu
poistnú udalos ť alebo suma, ktorá bude hornou
hranicou poistného plnenia za jednu a všetky
poistné udalosti v jednom poistnom období.
Článok 12
Poistné plnenie
1. Poistné plnenie za jednu poistnú udalos
ť,
ľa čl.3 ods.3 a 4, nesmie
vrátane nákladov pod
prekro čiť poistnú sumu dohodnutú v poistnej
zmluve v zmysle
čl. 11 týchto VPPZZ, pri
čom
a) pri výpo čte škody na zásielke sa vychádza
z ceny, ktorú mala zásielka v mieste a v
čase jej prevzatia poisteným; nahradzuje
sa skuto čná škoda na zásielke, náhrada
však nesmie prekro čiť sumu, ktorou je
povinnos ť poisteného nahradi
ť škodu na
zásielke
obmedzená
zasielate
ľskými
podmienkami, ktoré boli predložené Unionu
poisteným pri uzavieraní poistenia pod
ľa

e)

týchto VPPZZ a ktoré sú sú
čas ťou poistnej
zmluvy,
náhrada za inú škodu je obmedzená
sumou rovnajúcou sa 50%-ám poistnej
sumy dohodnutej v zmysle
čl. 11 týchto
VPPZZ, najviac však sumou 35.000,00
EUR a ak sú inou škodou prepravné
náklady vzniknuté z dôvodu omylu pri
udaní smeru, najviac sumou
5.000,00
EUR,
náhrada za inú škodu spôsobenú
oneskoreným dodaním
zásielky je
obmedzená
dohodnutou
sumou
prepravného,
ak však zasielate ľské podmienky, ktoré boli
predložené poisteným pri uzavieraní
poistenia pod ľa týchto VPPZZ a ktoré sú
sú čas ťou poistnej zmluvy, obmedzujú jeho
povinnos ť nahradi ť inú škodu nižším
limitom ako je uvedené pod písm. b) a c),
náhrada za inú škodu nesmie prekro
čiť
sumu, ktorou je povinnos
ť poisteného
nahradi ť inú škodu zasielate ľskými
podmienkami obmedzená,
náhrada nákladov pod
ľa čl.3 ods.3 písm. a)
týchto VPPZZ je obmedzená sumou
rovnajúcou sa 10%-ám z hodnoty zásielky,
najviac 10%-ám z poistnej sumy
dohodnutej v zmysle
čl.11 VPPZZ; plnenie
za náklady pod ľa čl.3 ods.3 písm. a) týchto
VPPZZ však nesmie prekro
čiť sumu
6.650,00 EUR.

2. Ak na poistné plnenie z jednej poistnej udalosti
bude oprávnených viac poškodených a sú
čet
ich nárokov prekro čí poistnú sumu dohodnutú
v zmysle čl.11 týchto VPPZZ, usporiada Union
ich nároky v pomere poistnej sumy k sú
čtu
týchto nárokov.
3. Ak poistený nahradí škodu alebo jej
čas ť so
súhlasom Unionu poškodenému priamo, má
právo, aby mu Union vydal majetkový
prospech, ktorý takto získal, avšak len v
rozsahu, v akom by bol Union povinný
poskytnú ť poistné plnenie.
4. Poistné plnenie sa vypláca v mene platnej na
území Slovenskej republiky.
Článok 12a
Výplata poistného plnenia
1. Ak vzniklo právo na poistné plnenie, je Union
povinný poskytnú ť ho do 15 dní po skon
vyšetrenia poistnej udalosti potrebného na
zistenie rozsahu povinnosti Unionu plni

čení
ť.

Vyšetrenie sa musí vykona
ť bez zbyto čného
odkladu a považuje sa za skon
čené vtedy,
ke ď Union oznámil poistenému výšku
poistného plnenia alebo jeho zamietnutie. Ak
o náhrade škody rozhoduje súd alebo iný

oprávnený orgán, je Union povinný poskytnú
poistné plnenie pod ľa jeho rozhodnutia až
dňom, ke ď toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnos ť.

ť

2. Ak nie je možné vyšetrenie ukon
čiť do 1
mesiaca od oznámenia poistnej udalosti, je
Union povinný na písomné požiadanie
poisteného vyplati ť primeraný preddavok.
Článok 13
Spoluú čas ť

5. Uplatnením práva pod
ľa ods.1 až 4 tohto
článku nie je dotknuté právo Unionu, ktoré mu
v dôsledku vyplatenia poistného plnenia patrí
voči inému.
Článok 15
Prechod práv
1. Ak má poistený vo
či poškodenému alebo inej
osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy
prechádza toto právo na Union, pokia
ľ za
poisteného túto sumu zaplatil.

1. Poistený sa podie ľa na poistnom plnení pri
každej poistnej udalosti 10%-mi najmenej
65,00 EUR ak sa v poistnej zmluve nedohodlo
inak.

2. Na Union prechádza tiež právo poisteného na
náhradu tých trov konania o náhrade škody,
ktoré boli poistenému priznané, pokia
Union zaplatil za poisteného.

2. Union odpo číta sumu dohodnutej spoluú
zo sumy poistného plnenia, ktorú má vyplati
poškodenému

3. Poistený je povinný bez meškania Unionu
oznámi ť, že nastali dôvody na uplatnenie práv
uvedených v ods.1 a 2 a odovzda
ť mu doklady
potrebné na uplatnenie týchto práv.

časti
ť

Článok 14
Právo na vrátenie vyplateného poistného
plnenia
1. Union má vo či poistenému právo na náhradu
súm, ktoré za neho zaplatil, ak poistený alebo
jeho zamestnanec spôsobil škodu následkom
požitia alkoholu alebo návykovej látky alebo
lieku ozna čeného varovným symbolom.
2. Ak poistený porušil povinnosti ustanovené v
čl.8 týchto VPPZZ alebo v poistnej zmluve a
toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik
poistnej udalosti a na výšku poistného plnenia,
alebo týmto porušením sa s
ťažilo zistenie
právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo
výšky škody alebo náhrada škody nemohla
by ť poskytnutá v čas má Union vo či nemu
právo na primeranú náhradu vyplatených súm
až do výšky vyplateného poistného plnenia, s
prihliadnutím k tomu, aký vplyv malo toto
porušenie na rozsah povinnosti Unionu plni
ť.
3. Ak poistený porušil povinnosti ustanovené v
čl.8 týchto VPPZZ alebo v poistnej zmluve a
tým spôsobil zvýšenie nákladov Unionu na
zis ťovanie rozsahu poistnej udalosti, má
Union vo či poistenému právo na náhradu súm
vo výške takto vzniknutých nákladov.
4. Ak Union nahradil škodu spôsobenú
zavineným porušením pracovných povinností
zamestnancami poisteného, má Union vo
či
poistenému právo na náhradu vyplateného
poistného plnenia, najviac však do výšky, ktorú
môže poistený požadova
ť od zodpovedného
zamestnanca
pod ľa
pracovnoprávnych
predpisov o náhrade škody.

ľ ich

4. Ak poistený nezabezpe
čí Unionu právo na
náhradu škody vo či inému alebo inak zmarí
možnos ť uplatnenia tohto práva, má Union
voči nemu právo na náhradu súm, ktoré pre
takéto porušenie nemohol uplatni
ť, až do
výšky vyplateného poistného plnenia.
Článok 16
Závere čné ustanovenia
1. Od ustanovení
čl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 12a, 13 a 14 týchto VPPZZ sa v poistných
zmluvách možno odchýli
ť.
2. Nároky, ktoré vyplývajú z poistnej zmluvy o
poistení zodpovednosti zasielate
ľa nesmie
poistený bez súhlasu Unionu postúpi
ť inému.
3. Pre prípadné spory týkajúce sa poistných
vzťahov medzi poisteným a Unionom sú
príslušné súdy v Slovenskej republike.
4. Pre doru čovanie písomných dokumentov platí,
že povinnos ť doru čiť písomnos ť je splnená
dňom, ke ď ju adresát prevezme, odmietne
prevzia ť alebo d ňom, ke ď ju pošta vrátila
odosielajúcej
strane
ako
nedoru
čenú.
Písomnosti sa doru čujú na poslednú písomne
oznámenú adresu.
5. Tieto Všeobecné poistné podmienky poistenia
zodpovednosti zasielate
ľa VPPZZ/0901 boli
schválené predstavenstvom Union, pois
ťovne
a.s., Bratislava d ňa 28.10.2008 (zápisnica
č.2008/37 bod
č. 3) a nadobúdajú ú činnos ť
dňom 01.01.2009.
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