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Doplňujúce podmienky ku Generálnej zmluve 

/DPGZ/ 
 

 

 

 

 

 
Článok 1 

Povinne poistené dopravy  
 
/1/ Poistenie dojednané generálnou poistnou zmluvou (ďalej len „poistná zmluva“) je dlhodobým poistením v zmysle čl. 13 bod 

2 Všeobecných podmienok pre poistenie dopravy /VPDO/. Poistné záujmy sa pri uzatvorení poistnej zmluvy označia len 
podľa druhu a až po ich vzniku sa predkladajú výlučne poisťovateľovi, ktorý túto poistnú zmluvu dojednal. 

 
/2/ Predmetom poistenia je tovar uvedený v poistnej zmluve, pre ktorého dopravu je poistený povinný podľa obchodných 

pravidiel prevziať krytie na vlastný alebo cudzí účet, alebo za ktoré si želá prevziať krytie na vlastný účet. 
 
/3/ Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, nasledujúci tovar je z poistenia vylúčený, aj keď poistenie bolo dojednané        

pre tovar akéhokoľvek druhu: 
 

a, akýkoľvek tovar, na ktorom poistený nemá iný záujem ako ten, že dostal príkaz na jeho poistenie, 
 
b, tovar s prevažne historickou a zberateľskou hodnotou alebo hodnotou obľuby, cenné kovy (razené i nerazené), klenoty, 

cenné papiere, dokumenty, doklady, hotovosť, poštovné a fiškálne ceniny, výkresy a plány akéhokoľvek druhu, ako aj 
záznamy na nosičoch dát akéhokoľvek druhu, 

 
c, ľahko zápalný alebo výbušný tovar, leptavé chemikálie, rádioaktívne a štiepne látky a ich odpadové produkty, ako aj 

tovar, ktorý s vedomím poisteného bude naložený na ten istý dopravný prostriedok s niektorým z týchto produktov, 
 
d, čerstvé ovocie a zelenina, vajcia, čerstvé mäso a ryby, mrazené výrobky, drogy a omamné látky, drevo a preglejky, 

cement, veci ktoré sú predmetom sťahovania, osobné potreby, živé zvieratá. 

 
Článok 2 

Najvyššie poistné sumy  
 
/1/ Poisťovateľ poskytne z poistnej zmluvy plnenie až do najvyšších poistných súm (maximá), čo sú najvyššie sumy, ktoré 

môžu byť predložené poisťovateľovi pre jednu alebo viac prihlášok na jeden a ten istý dopravný prostriedok/sklad. 
 
/2/ Tieto maximá predstavujú poistné sumy v zmysle platných Všeobecných podmienok pre poistenie dopravy /VPDO/. 
 
/3/ Nad tieto maximá nemožno poisťovateľa zaviazať, aj vtedy nie, keď za prekračujúcu sumu bolo zaplatené poistné, pokiaľ 

poisťovateľ prekročenie neakceptoval písomne pred začiatkom rizika. 
 
/4/ Ak prekračuje hodnota tovaru prepravovaného v jednom a tom istom dopravnom prostriedku alebo skladovaného v jednom 

a tom istom sklade maximá, poisťovateľ v prípade poistnej udalosti poskytne plnenie len v pomere dojednaných najvyšších 
poistných súm k celkovej hodnote, pokiaľ nebolo zvlášť písomne dohodnuté inak. 

 
Článok 3  

Prihlasovacia povinnos ť 
 
/1/ Poistený je povinný jednotlivé dopravy denne pod bežným číslom a chronologicky zapisovať do prihlasovacieho zošita 

určeného na tento účel, ktorý musí byť vedený bez zmien, prepisovania a dopisovania. 
 
/2/ Zásielky musia byť pred ich odchodom a doklady, hneď po obdržaní oznámenia o odoslaní alebo správy o uzavretí 

dopravnej zmluvy na účet poisteného, zaevidované a originál prihlášky s dohodnutým počtom kópií je poistený povinný ešte 
v deň zaevidovania doručiť poisťovateľovi. 

 
/3/ Pri doprave motorovým vozidlom je poistený povinný odoslať prihlášku do poistenia poisťovateľovi pred začiatkom dopravy, 

aby bola platná. Dôkaz o tom musí podať poistený. 
 
/4/ Poistený je povinný zápisy do prihlasovacieho zošita a ich odovzdanie poisťovateľovi vykonať ako bolo vyššie stanovené, 

bez ohľadu na to, či tovar už došiel na miesto určenia alebo nie. 
 

Naproti tomu sa poisťovateľ vopred zaväzuje tieto poistenia prevziať, aj keď v čase predloženia prihlášky do poistenia škoda 
už vznikla, za predpokladu, že poistený dodržal predpisy a povinnosti, ktoré mu boli stanovené v poistnej zmluve. 
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/5/ V prípade, že poistený nesplní vyššie uvedené predpisy, poisťovateľ neposkytne plnenie za tie škody na tovare, ktoré vznikli 
pred prihlásením do poistenia; nárok na poistné však poisťovateľovi ostáva. Ak poisťovateľ preukáže, že nebol do poistenia 
prihlásený tovar, pre ktorý bola povinnosť prihlásenia podľa poistnej zmluvy, má nárok na poistné za dopravu tohto tovaru 
bez toho, aby bol povinný plniť za prípadné, na ňom vzniknuté škody. 

 
/6/ Poisťovateľ nie je povinný skúmať správnosť bežných prihlášok do poistenia a ich súlad s ustanoveniami poistnej zmluvy. 

Obsahové odchýlky od ustanovení poistnej zmluvy v prihláškach do poistenia, ktoré poisťovateľ nepotvrdil, nie sú               
pre poisťovateľa záväzné. 

 
/7/ Poisťovateľ je oprávnený kedykoľvek nazrieť do obchodných kníh a korešpondencie poisteného, ktoré sa týkajú zásielok         

a dokladov, a porovnať ich s prihláškami do poistenia. 

 
Článok 4  

Vhodnos ť dopravného prostriedku  
 
Poistenie platí len pri použití vozidla, ktoré má na prevzatie a dopravu príslušného tovaru potrebné vlastnosti, čo musí poistený 
poisťovateľovi na požiadanie preukázať. 

 
Článok 5  

Oznámenie mena lode  
 
Pri námornej doprave je poistený povinný poisťovateľovi oznámiť meno lode, na ktorú bude tovar naložený. Ak potrebné údaje 
nemôžu byť oznámené pri prihlásení do poistenia, treba ich oznámiť bez meškania dodatočne. 

 
Článok 6  

Poistný certifikát, havarijný komisár  
 
/1/ Poisťovateľ vystaví podľa potreby poistenému poistné certifikáty pre jednotlivé zásielky. 
 
/2/ Keď poistný certifikát nebol nevystavený, poistený je povinný včas oznámiť príjemcovi poistenej zásielky meno a adresu 

havarijného komisára, príslušného pre zistenie škody. 
 
/3/ Poisťovateľ nie je povinný uznať havarijné certifikáty od iných, ako ním menovaných, havarijných komisárov. 

 
Článok 7  

Výpo čet, splatnos ť a platenie poistného  
 
/1/ Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, vypočíta sa poistné za deklarované poistenia vždy mesačne za uplynulý 

mesiac. Je splatné podľa príslušného ustanovenia poistnej zmluvy a musí byť zaplatené bez meškania. Poistné sa považuje 
za následné poistné a v prípade, že nebolo uhradené, použijú sa ustanovenia príslušných právnych predpisov. 

 
/2/ Nezávisle na tom je poisťovateľ oprávnený okamžite vypovedať poistnú zmluvu a zrušiť tie bežiace riziká, za ktoré ešte 

nebolo zaplatené poistné. O tejto skutočnosti je povinný poisťovateľ poistníka a poisteného písomne upovedomiť. 
 
/3/ Poisťovateľ je oprávnený započítať neuhradené poistné voči výplate plnenia z poistnej udalosti. Poistník nemá právo 

zadržať úhradu poistného do vybavenia oznámenej škodovej udalosti. V každom prípade je povinný poistné uhradiť. 

 
Článok 8  

Doba platnosti poistnej zmluvy, výpove ď 
 
/1/ V poistnej zmluve je uvedená dohodnutá doba jej platnosti. Ak je doba platnosti poistnej zmluvy najmenej 1 rok, tak sa 

poistná zmluva predlžuje vždy o ďalší 1 rok, pokiaľ nebola najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia písomne 
vypovedaná. Ak je doba platnosti poistnej zmluvy kratšia ako 1 rok, zaniká poistná zmluva jej uplynutím, bez nutnosti 
výpovede. 

 
/2/ Po poistnej udalosti je poisťovateľ oprávnený poistnú zmluvu vypovedať. Výpoveď nadobudne účinnosť 14 dní po jej 

doručení poistníkovi. 
 
/3/ V prípade skončenia platnosti poistnej zmluvy neplatí poistenie pre ten tovar, pri ktorom začiatok rizika nastane po zániku 

poistnej zmluvy. Pre tovar, ktorý je v čase zániku poistnej zmluvy na ceste, zostáva poistenie v platnosti až do doby určenej 
ustanoveniami Všeobecných podmienok pre poistenie dopravy /VPDO/. 

 
/4/ V prípade, že pre jednotlivú dopravu je poistené aj nebezpečenstvo vojny a/alebo štrajku, poisťovateľ je oprávnený toto 

nebezpečenstvo vypovedať kedykoľvek 
 

-  v prípade vojny: najneskôr 48 hodín pred naložením tovaru na loď alebo lietadlo. 
 
-  v prípade štrajku: najneskôr 48 hodín pred začiatkom poistenia. 

 
Článok 9  

Iné poistenie  
 
Poisťovateľ neposkytne plnenie, ak možno pre tovar postihnutý škodou získať náhradu z poistenia požiaru, krádeže vlámaním 
alebo iného poistenia (subsidiárna klauzula). Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi na požiadanie všetky dôkazy                
a doklady o iných poisteniach, bez ohľadu na to, či poistenie uzavrel poistený alebo iná osoba. 
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Článok 10  
Dvojné poistenie  

 
V prípade dvojného poistenia nie je pre posúdenie priority smerodajný začiatok poistnej zmluvy, ale dátum zapísania príslušnej 
dopravy do prihlasovacieho zošita. 

 
Článok 11  

Iné dopravy  
 
Na základe týchto Doplňujúcich podmienok ku generálnej zmluve /DPGZ/ možno poisťovať aj iný tovar, prípadne dopravy ako 
sú uvedené v poistnej zmluve, avšak musia byť oznámené poisťovateľovi pred začiatkom rizika a musí byť uzatvorená písomná 
dohoda o podmienkach a poistnom. 

 
Článok 12  

Príslušnos ť súdu  
 
Príslušný súd pre spory z týchto Doplňujúcich podmienok ku generálnej zmluve /DPGZ/ je v mieste sídla poisťovateľa. 

 
Článok 13  

Záverečné ustanovenia  
 
/1/ Z poistenia podľa týchto Doplňujúcich podmienok ku generálnej zmluve /DPGZ/ sú vylúčené nepriame škody a ujmy (najmä 

stratou času), ako aj nároky za zníženie hodnoty tovaru akéhokoľvek druhu. 
 
/2/ Dojednania zmluvných strán sa považujú za platné len ak majú písomnú formu a boli podpísané obidvomi zmluvnými 

stranami. 

- ● - ● - ● - ● - ● -  


