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Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľučových informácií o poistení zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.
Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu zo dňa
09.09.2009 a v návrhu poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.

Čo je predmetom poistenia?
✓ zodpovednosť za škodu spôsobenú počas
prepravy na zásielke prepravovanej na základe
prepravnej zmluvy
✓ preukázateľne vynaložené zachraňovacie
náklady
✓ náklady právneho zastúpenia
✓ limit uvedený v poistnej zmluve

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda, na zásielke, preprava ktorej začala pred
dňom začiatku poistenia
škoda, spôsobená úmyselne alebo v dôsledku
vedome nedbanlivého konania poisteného
škoda, vzniknutá odovzdaním zásielky
neoprávnenému príjemcovi
škoda, pokiaľ poistený v čase vzniku škodovej
udalosti nemal platné osvedčenie na výkon
činnosti cestnej nákladnej dopravy
náhrada inej majetkovej ujmy než je škoda na
zásielke

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Podľa druhu prepravnej zmluvy (vnútroštátna, medzinárodná, kabotáž) na území uvedenom v poistnej zmluve.
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Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností stanovených zákonom alebo dohodnutých
v poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik
škody alebo na zväčšenie jej následkov, má
poisťovateľ voči poistenému právo na primeranú
náhradu z vyplatenej náhrady škody podľa toho,
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho
povinnosti plniť.
Vybaviť cestné vozidlo zabezpečovacími
zariadeniami proti krádeži, odstavovať cestné
vozidlá na stráženom parkovisku alebo
parkoviskách publikovaných IRU alebo na
osvetlených plochách na to výhradne určených.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
bez zbytočného odkladu oznámiť skutočnosti, na základe ktorých zaniká poistenie
ihneď oznámiť poisťovateľovi, najneskôr do 15 dní od uplatnenia nároku poškodeným príčinu škody, rozsah škody
bez súhlasu poisťovateľa nesmiete priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu,
uzavrieť súdny zmier alebo dohodu o vyrovnaní
▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp štvrťročných splátkach. Poistné ste povinný uhradiť najneskôr
v prvý deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď platíte poistné v splátkach,
ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu možno vypovedať:
▪ do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne
▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím
▪ do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, výpovedná lehota je
osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne

