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Osobitné podmienky pre poistenie tovaru  

dopravovaného v chladiarenských zariadeniach /OPD-C HZ/ 
 

 

 

 

 

 
1. Poistenie podľa týchto osobitných podmienok sa vzťahuje na škody spôsobené vnútornou skazou: 
   

a) ak sú zapríčinené výpadkom alebo nesprávnym fungovaním chladiarenského zariadenia, 
 
b) ak vznikli z inej príčiny počas doby trvania poistenia. 

 
2. V prípade vzniku škody podľa ods. 1 písm. a) sa poistenie dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 10 %, avšak 

minimálne EUR 1.000,- pre každú poistnú udalosť. 
 
3. Nutnou podmienkou platnosti poistenia podľa týchto osobitných podmienok je:  
 

a) bezchybný stav tovaru na začiatku dopravy, jeho primeraná úprava, vyhovujúce balenie ako aj dodržanie predpísanej 
teploty, 

 
b) nepretržité chladenie počas celej doby trvania poistenia. 

 
4. Povinnosti poisteného pred vznikom škody 
 

4.1. Pri prevzatí je poistený bezpodmienečne povinný skontrolovať tovar, pričom očividné nedostatky a reklamácie je 
povinný zaznamenať do nákladného listu.  

 
Pred samotným zaslaním je potrebné tovar dostatočne ochladiť, preveriť a stav zaznamenať do protokolu. 

  
4.2. Poistený musí požadovanú teplotu zaznamenať do nákladného listu a vodiča nákladného vozidla upozorniť, aby 

nastavil chladiace zariadenie na požadovanú teplotu. Poistený musí dohliadnuť resp. dať pokyn na použitie prístroja 
na zaznamenávanie resp. sledovanie teploty. 

  
4.3. Poistený musí dohliadnuť resp. dať pokyn na naloženie tovaru spôsobom, aby bol k nemu z každej strany prístup 

vzduchu a aby bola zabezpečená cirkulácia studeného prúdu vzduchu. Pri zistení poruchy chladiaceho zariadenia, 
ktorú nie je možné dostupnými prostriedkami urýchlene odstrániť, je vodič nákladného vozidla povinný ísť                  
do najbližšieho chladiarenského skladu a tovar uskladniť alebo preložiť do vhodného náhradného vozidla. 

  
4.4. Pri uplatnení nároku na poistné plnenie je poistený povinný doložiť záznam z prístroja na zaznamenávanie resp. 

sledovanie teploty. 


