
POKYNY
A OPATRENIA
NA PREDCHÁDZANIE  
ŠKODÁM PRE POSÁDKU 
VOZIDLA DOPRAVCU

POISTENIE PODNIKATEĽOV



SPRÁVANIE SA VODIČA PRI PREBERANÍ ZÁSIELKY

 Pri preberaní zásielky pozorne skontrolujte jej stav, 
úplnosť a súlad so sprievodnými dokladmi k zásielke. 
Voľne uložené kusy zásielky je nutné bezpodmienečne 
prepočítať. V prípade, že nie je možné preveriť počet 
kusov, do nákladného listu urobte poznámku s výhra-
dou a jej dôvod, napr. tovar prevzatý neprepočítaný, 
pretože bol naložený vopred. Do nákladného listu je 
nutné poznamenať akékoľvek chýbajúce množstvo či 

poškodenie zásielky. Uistite sa, že zásielka je vo 
vozidle správne uložená. Pri mrazenej/chladenej  
zásielke dôsledne prekontrolujte nastavenú teplotu 
a režim chladenia. Pri zaplombovaní zásielky odpo-
rúčame uviesť na nákladnom liste číslo plomby 
a v prípade použitia dodatočného bezpečnostného 
zámku aj číslo kľúča. Pri opúšťaní miesta nakládky 
prekontrolujte uzavretie nákladného priestoru,  
nahláste na dispečing čas odchodu a plánovanú 
trasu jazdy. 

SPRÁVANIE SA VODIČA POČAS JAZDY

Všímajte si možné prenasledujúce vozidlá, napríklad 
vozidlo jazdiace dlhší čas za nákladným vozidlom, 
viacnásobné predbiehanie a iné podozrivé správa-
nie. Spozorovanú podozrivú činnosť podľa možnosti 
ešte počas jazdy telefonicky nahláste na dispečing 
alebo bezpečnostnú centrálu (EČV, typ vozidla a jeho 
farba, cestujúci). Podľa možnosti dodržiavajte pláno-
vanú trasu jazdy. Poruchy a zmeny, ktoré majú vplyv 
na čas príjazdu vždy oznámte dispečingu alebo bez-
pečnostnej centrále. Nikdy neprepravujte vo vozidle 
neoprávnené osoby. Nenechávajte naložené vozidlo 
bez dozoru. Pri opustení vozidla nenechávajte otvo-
rené okná. Pri krátkych prestávkach, tankovaní, 
udržujte zrakový kontakt s vozidlom. Prepravné 
doklady nikdy nenechávajte vo vozidle. 

POVINNOSTI VODIČA

• Vodič je povinný vozidlo so zásielkou odstaviť 
zamknuté na stráženom parkovisku,  
na parkoviskách publikovaných IRU alebo  
na osvetlených odstavných plochách výhradne  
na to určených. 

• Na nočné prestávky je nutné používať zásadne 
spomínané parkoviská, nikdy neodstavujte vozidlo 
nestrážené na odľahlých alebo neosvetlených 
miestach. 

Je dobré vedieť, ako účinne predchádzať 
škodám pri prepravovaní zásielok a čo robiť 
v prípade škodovej udalosti. V tejto príručke 
nájdete užitočné pokyny a opatrenia

V PRÍPADE VZNIKU ŠKODOVEJ UDALOSTI
 
Krádež alebo dopravnú nehodu bezodkladne nahláste 
polícii, zároveň svojej centrále a príkazcovi, resp. colným 
orgánom a poisťovateľovi Allianz - Slovenskej poisťovni.
Pokiaľ to okolnosti umožnia, urobte fotodokumentáciu 
poškodenej zásielky a miesta nehody (napr. mobilom), 
pri krádeži zásielky aj poškodenie motorového vozidla 
(náves, príves). 

Pri škode vyššej ako 7 000 eur je potrebné bezodklad-
ne komunikovať s poisťovateľom Allianz - Slovenskou 
poisťovňou o výške škody z dôvodu posúdenia potreby 
obhliadky havarijným komisárom nielen na území 
Slovenska, ale aj v zahraničí.  

TELEFONICKÝ KONTAKT
Nonstop Infolinka Allianz - Slovenskej  
poisťovne +421 2 50 122 222

POSTUP PRI ŠKODOVEJ UDALOSTI

1.
Podľa možností urobte fotodokumentáciu  
poškodenej zásielky na mieste nehody. 
 

2.
Odvezte poškodenú zásielku na určené miesto 
v zmysle pokynov príkazcu, polície alebo prísluš-
ných úradov. Zabezpečte kontaktnú osobu, ktorá 
je oboznámená s miestom uloženia poškodenej 
zásielky a poskytne informácie havarijnému  
komisárovi poisťovne za účelom zabezpečenia 
obhliadky. 

3.
 V prípade škody na rýchlo sa kaziacej zásielke  
(potraviny a pod.) v dôsledku zlyhania chladia-
renského zariadenia odporúčame zásielku čo 
najrýchlejšie zložiť v priestoroch príjemcu. 
V prípade, že poškodená zásielka má znaky 
hniloby či zápachu, je potrebné zabezpečiť pre 
príjemcu zásielky stanovisko obchodnej inšpekcie, 
ktoré rozborom preukáže stupeň poškodenia, 
a tým nepoužiteľnosť zásielky. 
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Hlásenie poistnej udalosti: 
Infolinka +421 2 50 122 222
www.allianzsp.sk/poistne-udalosti

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka +421 2 50 122 222

facebook.com/allianzSK
instagram.com/allianzsk
linkedin.com/company/
allianz-slovenska-poistovna-a-s 

• Počas spánku vždy zamykajte kabínu. 
•  Počas prestávok alebo spánku zabezpečte vozidlo 

dodatočným blokačným systémom (mechanickým 
alebo elektronickým) a prekontrolujte stav 
zamknutia nákladného priestoru, prípadne 
aktivujte iné poplašné zariadenia vo vozidle. 

• Po skončení prestávky skontrolujte, či nedošlo 
k neoprávnenej manipulácii s dverami alebo 
plachtou. 

• Pri jazde v kolóne udržiavajte zrakový a rádiový 
kontakt so spolujazdiacimi nákladnými vozidlami. 
V prípade prepravy zásielky vysokej hodnoty 
jazdite v konvoji so známymi a dôveryhodnými 
vodičmi, buďte opatrný pri podozrivých úradníkoch 
a žiadajte ich o identifikáciu. 

• S cudzími osobami nehovorte o náklade, trase 
jazdy alebo mieste určenia. 

SPRÁVANIE SA VODIČA PRI VYKLÁDKE ZÁSIELKY

Po príchode do miesta určenia nenechávajte vozidlo 
pod dozorom inej osoby, alebo neodovzdávajte zásiel-
ku na inom mieste, pokiaľ nemáte oprávnené pokyny. 
V okolí miesta vykládky si všímajte podozrivé osoby 
a vozidlá. Uistite sa, že osoba preberajúca tovar je 
oprávnená tak konať. Vykládku kontrolujte a nechajte 
si ju potvrdiť. Pri podozrení na poškodenie mrazenej/
chladenej zásielky, urobte fotodokumentáciu merania 
teplôt pri jej vykládke. Ak je na vozidle plomba,  
prekontrolujte ju spoločne s príjemcom a jej stav  
zdokumentujte v nákladnom liste. Rovnaký postup  
dodržujte aj v prípade prídavného bezpečnostného 
zámku.


