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Článok 1 – Úvodné ustanovenia

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie
prepravy majetku (ďalej len „OPPP“) doplňujú
ustanovenia všeobecných poistných podmienok pre
poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie
prepravy majetku sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPP,
zmluvnými dojednaniami a poistnou zmluvou.

2. OPPP dopĺňajú, prípadne nahrádzajú ustanovenia
VPPM ustanoveniami uvedenými v týchto OPPP. Ak sa
ustanovenia OPPP a ustanovenia VPPM vzájomne
nevylučujú, poistenie sa riadi obidvomi. Ak sa
ustanovenia OPPP a ustanovenia VPPM vzájomne
vylučujú, poistenie sa riadi týmito OPPP. Na účely článku
3 sa definícia a rozsah živelných rizík riadi
ustanoveniami osobitných poistných podmienok pre
živelné poistenie (ďalej len „OPPZ“).

3. Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPP,
platia ustanovenia uvedené vo VPPM.

Článok 2 – Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia sú jednotlivé hnuteľné veci
uvedené v poistnej zmluve, vrátane obvykle používaných
obalových materiálov (ďalej len „náklad“) počas ich
prepravy motorovým vozidlom alebo jazdnou súpravou
(ďalej len „vozidlo“). Poistenie sa vzťahuje na škody
vzniknuté na náklade okamihom uvedenia vozidla s
naloženým nákladom 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.
Preprava je rozšírená na oneskorenie prepravy, ktoré však
nemôže nastať v dôsledku úmyselného konania
poisteného, jeho zamestnanca alebo osoby poverenej
poisteným (ďalej len „osoba vykonávajúca prepravu“).

2. Predmetom poistenia je len náklad slúžiaci
prevádzkovej činnosti poisteného, ktorý:
a. je vo vlastníctve, v správe alebo trvalom užívaní

poisteného;
b. poistený užíva alebo ho prevzal pri poskytovaní

služby (za účelom realizácie opravy, úpravy, úschovy,
predaja alebo spracovania ako oprávneného
predmetu podnikania) na základe písomnej zmluvy.

3. Poistenie sa vzťahuje len na náklad prepravovaný
vozidlom, ktorý je vo vlastníctve alebo vo výlučnom
užívaní poisteného (ktoré si poistený vypožičal alebo má
v ekonomickom prenájme alebo ktoré prevádzkuje na
základe lízingovej zmluvy). Identifikačné znaky tohto
vozidla sú uvedené v poistnej zmluve, je o ňom vedený
záznam v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov a v čase prepravy nákladu je riadené
poisteným, jeho zamestnancom alebo osobou
poverenou poisteným.

Článok 3 – Poistné riziká

1. Poistenie prepravy majetku sa vzťahuje na
poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci:
a. živelnými rizikami:

a/1. požiarom a jeho sprievodnými javmi;
a/2. výbuchom;
a/3. priamym úderom blesku;
a/4. povodňou, záplavou;
a/5. víchricou;
a/6. krupobitím;
a/7. atmosférickými zrážkami;
a/8. zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy.

b. v priamej súvislosti s dopravnou nehodou vozidla
vyšetrenou políciou;

c. v priamej súvislosti so zrútením pozemnej komunikácie,
mosta alebo tunela, okrem prípadov, ak neboli
dodržané hmotnostné a/alebo výškové obmedzenia.

2. Poistenie prepravy majetku sa vzťahuje na odcudzenie,
poškodenie alebo zničenie poistenej veci v súvislosti s:
a. vlámaním do prepravného vozidla pri splnení

nasledujúcich podmienok:
a/1. vozidlo bolo vybavené uzavretou (nie

plachtovou) uzamykateľnou nadstavbou alebo
karosériou;

a/2. vozidlo bolo preukázateľne odparkované v
zaistenom, uzamknutom stave;

a/3. poistené predmety neboli uložené vo vozidle na
mieste, ktoré je zvonka viditeľné;

a/4. vlámanie sa do vozidla sa stalo dokázateľne v
dobe od 6.00 hod. do 22.00 hod.

b. odcudzením vozidla, v ktorom sa v čase odcudzenia
nachádzal náklad; odcudzením vozidla sa rozumie:
b/1. krádež vozidla, pričom za krádež vozidla sa

považuje neoprávnené zmocnenie sa vozidla
páchateľom prekonaním prekážok brániacich
nepovolaným osobám vstupu do vozidla;
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b/2. lúpež, pričom za lúpež sa považuje zmocnenie
sa vozidla za použitia násilia alebo hrozby
bezprostredného násilia proti osobe
vykonávajúcej prepravu alebo zneužitím jej
fyzického stavu po nehode (nie v príčinnej
súvislosti s úmyselným požitím alkoholu, drogy
alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej
príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedná.

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade,
ak bolo vozidlo s nákladom odcudzené v čase od
6.00 hod. do 22.00 hod. Ak bolo vozidlo
zaparkované v uzamknutej budove s pevnými
stenami, časové obmedzenie sa neuplatňuje.

Článok 4 – Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a. nevhodným spôsobom jazdy alebo v dôsledku zlého

technického stavu vozidla;
b. nespôsobilosťou vozidla na cestnú premávku alebo

preťažením vozidla;
c. jazdou v rozpore s pravidlami cestnej premávky;
d. nevhodným alebo chybným uložením nákladu vo

vozidle alebo jeho nevhodným či nedostatočným
zabezpečením proti samovoľnému pohybu
spôsobenému dynamickými vplyvmi prepravy;

e. prirodzenou povahou nákladu, predovšetkým
vnútornou chybou alebo skazou, vysušením,
opadávaním, úbytkom hmotnosti a rozdielom na
počte, v hmotnosti a v rozmeroch dodaného
nákladu, ktorý je bežný podľa obchodných zvyklostí
(normovaným úbytkom, hrdzou, oxidáciou, plesňou,
vlhkom, rozlomením, deformáciou, poškodením
povrchu, samovznietením, napáchnutím), pokiaľ
nebolo preukázané, že uvedený vplyv bol priamym
následkom poistného rizika;

f. poveternostnými vplyvmi (mráz, teplo, dážď, sneh) a
živočíšnymi škodcami, pokiaľ nebolo preukázané, že
uvedený vplyv bol priamym následkom poistného
rizika;

g. v dôsledku chýbajúceho, nesprávneho, nevhodného,
nedostatočného alebo už pred samotnou prepravou
poškodeného obalu;

h. krádežou, spreneverou alebo iným trestným činom
voči nákladu, ktorého sa dopustila osoba
vykonávajúca prepravu poistených vecí;

i. omeškaním prepravy, nedodržaním dodacej lehoty,
úrokovými, kurzovými alebo inými finančnými stratami;

j. na náklade, ak si jeho preprava vyžaduje ochranné
zariadenie proti vplyvu tepla, zimy, kolísaniu teplôt
alebo vlhkosti vzduchu a vozidlo ním nebolo
vybavené, alebo pokiaľ ku škode došlo v dôsledku
poruchy tohto zariadenia, ktorá bola spôsobená inak
ako haváriou vozidla alebo živelnou udalosťou;

k. v prípade požiaru, samovznietenia alebo výbuchu,
pokiaľ poistený vedome a bez vedomia poisťovateľa
uskladňoval poistený majetok spolu s majetkom,
ktorý je vystavený riziku požiaru, samovznietenia
alebo výbuchu;

l. v dôsledku nedostatočného/neúplného obsahu vo
vnútri nepoškodeného obalu;

m. prepravou vo vnútri areálu (manipulácia s materiálom);
n. následkom riadenia vozidla osobou, ktorá nemá

predpísané oprávnenie k riadeniu takéhoto vozidla,
a poistený sám riadenie vozidla takej osobe zveril;

o. v dôsledku nakladania, vykladania a manipulácie s
prepravovanými vecami;

p. skladovaním nákladu pred začatím prepravy alebo
po ukončení prepravy vo vozidle.

2. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na
veciach prepravovaných na základe zmluvy o preprave
alebo zasielateľskej zmluvy.

3. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a. peniaze, cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty

a iné cennosti;
b. vojenskú výzbroj a techniku;
c. nebezpečné a škodlivé látky (výbušniny, jedy a pod.);
d. živé zvieratá;
e. veci umeleckej, kultúrnej, historickej a zberateľskej

hodnoty a ich zbierky;
f. vozidlo, ktorým sa preprava uskutočňuje;
g. mobilné počítače, akékoľvek mobilné komunikačné

zariadenia;
h. veci vylúčené z prepravy prostredníctvom právneho

predpisu;
i. osobné veci a batožinu osôb vykonávajúcich

prepravu.

Článok 5 – Limit plnenia

1. Limit poistného plnenia pre všetky poistné udalosti
vzniknuté počas poistného obdobia je dvojnásobkom
limitu poistného plnenia pre jednu poistnú udalosť,
dojednaného v poistnej zmluve.

2. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži limit poistného
plnenia za poistné obdobie o výšku vyplateného
poistného plnenia. Výška limitu poistného plnenia môže
byť na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená
na pôvodne dojednanú hodnotu. Takto upravená výška
limitu je platná do konca poistného obdobia, v ktorom
došlo k jeho uhradeniu alebo do výplaty ďalšieho
poistného plnenia v prípade, že sa uskutoční pred
ukončením poistného obdobia. Ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak, pre ďalšie poistné obdobie
platí pôvodne dojednaný limit poistného plnenia.

Článok 6 – Povinnosti poisteného

1. Poistený, resp. osoba vykonávajúca prepravu je
povinná:
a. bezodkladne odstrániť každú závadu alebo

nedostatok (na náklade, vozidle, ktorým je
vykonávaná preprava, zabezpečovacom zariadení
slúžiacom proti krádeži poisteného nákladu a
samotného vozidla), ktorý by mohol mať vplyv na
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vznik škodovej udalosti alebo vykonať preventívne
opatrenia za týmto účelom;

b. uskutočniť všetky opatrenia na primerané
zabezpečenie nákladu proti samovoľnému pohybu,
odcudzeniu a živelným udalostiam;

c. zabezpečiť náklad pre prípad odcudzenia krádežou
alebo lúpežným prepadnutím nasledovne:
c/1. prepravovaný náklad sa musí v čase poistnej

udalosti preukázateľne nachádzať v riadne
uzamknutom nákladnom priestore vozidla,
batožinovom priestore vozidla alebo skriňovej
nadstavbe;

c/2. poistený náklad musí byť vo vozidle uložený
tak, aby naň nebolo vidieť alebo aspoň aby
nebolo viditeľné, o aký náklad sa jedná, ak je to
objektívne možné;

c/3. vozidlo použité na prepravu musí byť riadne
uzamknuté a s riadne uzavretými oknami;

c/4. vozidlo musí byť zabezpečené funkčným
imobilizérom alebo alarmom s plávajúcim
kódom alebo systémom mechanického
uzamykania prevodovky.

d. samotnú jazdu do cieľa prepravy začať
bezprostredne po naložení vozidla, ak je to
objektívne možné. Jazda musí byť súvislá, ak tomu
nebránia závažné okolnosti, na ktorých existenciu
nemá poistený vplyv;

e. v prípade dopravnej nehody vyšetrovanej políciou sa
na vyzvanie podrobiť vyšetreniu požitia alkoholu
alebo inej návykovej látky;

f. zabezpečiť dohľad nad vozidlom vykonávajúcim
prepravu, ak osoba vykonávajúca prepravu musí toto
vozidlo opustiť a nie je možné, aby mala vozidlo
sama pod dohľadom.

2. Pri porušení povinností stanovených v bode 1 tohto
článku je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť
podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na vznik
poistnej udalosti a na rozsah povinnosti poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenie.

Článok 7 – Miesto poistenia

Miestom poistenia je územie Slovenskej republiky, ak
nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

Článok 8 – Výkladový slovník

Dopravnou nehodou sa pre účely tohto poistenia
rozumie náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka
poisteného vozidla s nepohyblivou prekážkou (napr.
stena, stojaci automobil a pod.) a stret vozidla je zrážka
poisteného vozidla s pohybujúcim sa objektom (napr.
automobil, človek, zviera).

Normovaným úbytkom rozumieme rozdiel medzi
hmotnosťou deklarovanou v obchodnej faktúre a

hmotnosťou nameranou pri vykládke v mieste určenia,
ktorý vznikol pri preprave voľne loženého poisteného
nákladu alebo tekutého substrátu v dôsledku ich
prirodzenej povahy.

Pod obvykle používanými obalovými materiálmi
rozumieme palety, prepravky, škatule, vrecia, fólie a
pod.

Poškodením nákladu sa rozumie zmena stavu vecí
tvoriacich náklad, ktorá sa dá objektívne odstrániť
opravou alebo úpravou, alebo taká zmena stavu, ktorá
sa nedá objektívne zmeniť opravou, ale napriek tomu sú
tieto veci použiteľné na pôvodný účel, avšak zníži sa ich
hodnota.

Stratou nákladu sa rozumie stav, keď prepravované
veci tvoriace náklad vozidla v dôsledku niektorého z
poistných rizík uvedených v čl. 3 týchto OPPP opustili
prepravný priestor vozidla a vzhľadom na svoj charakter
(napr. kvapalný alebo sypký náklad) alebo vzhľadom na
situáciu v mieste poistnej udalosti (napr. pád do
vodného toku, náklad rozsypaný na veľkej ploche)
nemohli byť zaradené späť do prepravy.

Zničením nákladu sa rozumie zmena stavu vecí
tvoriacich náklad, ktorá sa objektívne nedá odstrániť
opravou, ktorej cena by nepresiahla hodnotu veci alebo
také poškodenie, dôsledkom ktorého sa vec už nedá
používať na pôvodný účel.

Vnútornou chybou nákladu je chyba, ktorú mal
náklad už v dobe pred začatím prepravy, a ktorá sa
prejavila alebo zhoršila v priebehu prepravy, prípadne
bola príčinou ďalšej škody.

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPPP sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.

2. Od týchto OPPP sa je možné odchýliť v poistnej
zmluve na základe dohody zmluvných strán, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach určené inak.

3. Ustanovenia týchto OPPP týkajúce sa poisteného
platia aj pre poistníka (pokiaľ je poistník osobou
odlišnou od poisteného) a/alebo pre inú oprávnenú
osobu.

4. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto OPPP, sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej
zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.
Uvedené platí tiež pre poistné riziká v zahraničí.

5. Tieto OPPP nadobúdajú účinnosť dňom 01. 07. 2015.
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