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Osobitné podmienky pre ro čné paušálne poistenia dopravy 

/OPD-RPP/ 
 

 

 

 

 

 
Čl. 1 

Predmet poistenia  
 
Predmetom poistenia podľa týchto osobitných podmienok je preprava tovarov nákladnými autami v závodnej doprave. 

 
Čl. 2 

Rozsah poistenia  
 
/1/ Poistenie podľa týchto osobitných podmienok sa dojednáva v rozsahu „Obmedzené krytie“ podľa čl. 4 ods. 2 Všeobecných 

podmienok pre poistenie dopravy /VPDO/.  
 
/2/ Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa vzťahuje na škody v dôsledku nasledujúcich nebezpečenstiev: 

 
- strata a poškodenie poisteného tovaru krádežou (vozidlo musí byť všestranne uzavreté a uzamknuté), alebo 

 
- krádež celého automobilu, alebo 

  
- preukázateľná krádež vlámaním. 
 
Pri každej poistnej udalosti sa poistený podieľa na náhrade škody spoluúčasťou vo výške 10 %. 

 
Čl. 3 

Doba trvania poistenia  
 
/1/ Poistenie začína v čase, v ktorom je tovar za účelom dopravy naložený na automobil a končí dopravením tovaru na miesto 

určenia. 
 
/2/ Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri vykládke a po vyložení tovaru, a pri cisternových vozidlách na škody 

spôsobené nesprávnym zapojením vypúšťacích a napúšťacích hadíc. 

 
Čl. 4 

Poistná suma 
 
Poistná suma má zodpovedať poistnej hodnote. Aby sa predišlo podpoisteniu, poistnú sumu určí poistený ako najvyššiu poistnú 
hodnotu, ktorú možno predmetným dopravným prostriedkom na jeden krát dosiahnuť dopravou tovaru. 

 
Čl. 5 

Výluky tovaru 
 
Poistenie podľa týchto osobitných podmienok sa nevzťahuje na škody vzniknuté na nasledujúcich druhoch tovaru:  
 
a) akýkoľvek tovar, na ktorom má poistený iný záujem ako uviedol v požiadavke na poistenie dopravy, 
 
b) tovar s prevládajúcou umeleckou, zberateľskou hodnotou alebo hodnotou obľuby, ušľachtilé kovy (puncované i nepunco-

vané), šperky, cenné papiere, dokumenty, úradné listiny, peniaze v hotovosti, ceniny, známky, výkresy, náčrty a projekty 
všetkého druhu, nosiče dát všetkého druhu ako aj zberateľské zbierky, 

 
c) ľahko zápalný a explozívny tovar, chemikálie s dráždiacimi a leptajúcimi účinkami, rádioaktívne látky a ich odpadové 

produkty, ako aj tovar, ktorý s vedomím poistníka alebo poisteného bol spolu s jedným z týchto produktov naložený na ten 
istý dopravný prostriedok, 

 
d) drogy, návykové látky, ako aj osobné veci vodiča/osádky vozidla. 

 
Čl. 6 

Osobitné tovary  
 
/1/ Poistenie sa nevzťahuje na škody v dôsledku odcudzenia/krádeže pri doprave ovocia, južných plodov, zeleniny (čerstvej), 

vajec a živých zvierat, a to aj v prípade, že bolo dojednané poistenie podľa čl. 2 ods. /2/.  
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/2/ Pri doprave živých zvierat sa poistenie ďalej nevzťahuje na škody z dôvodu ochorenia. Zlomenina nohy a utratenie zvieraťa 
v dôsledku zlomeniny nohy sú poistené len ako následok poisteného nebezpečenstva. 

 
Čl. 7 

Odstavenie a/alebo výmena vozidla  
 
/1/ Za dobu odstavenia do 60 po sebe idúcich dní poisťovateľ neposkytne vrátenie poistného. Pri dokázanom dlhšom trvaní sa 

poistné vráti v pomere „pro rata temporis“ za dobu od začiatku odstavenia. Začiatok doby odstavenia musí byť neodkladne 
oznámený poisťovateľovi. 

 
/2/ V prípade, že počas doby trvania poistenia bude vozidlo uvedené v poistnej zmluve nahradené iným, prechádza poistenie 

automaticky na náklad náhradného vozidla. O tejto okolnosti musí byť poisťovateľ bezodkladne písomne informovaný. 

 
Čl.  8 

Povinnosti po vzniku poistnej udalosti 
 
Pri každej poistnej udalosti musí poistený preukázať identitu poškodeného tovaru, výšku škody a celkovú hodnotu tovaru, ktorý 
sa v okamihu vzniku škody nachádzal na predmetnom dopravnom prostriedku. 

 
Čl.  9 

Naplnenie poistnej sumy 
 
Po vzniku poistnej udalosti je poistník povinný poistným plnením spotrebovanú poistnú sumu doplniť na pôvodnú výšku 
doplatením poistného pro rata temporis.  

 
Čl. 10 

Výpove ď 
 
Poisťovateľ môže s okamžitou platnosťou vypovedať poistnú zmluvu, ak poistený úmyselne vzniesol neoprávnený nárok          
na odškodnenie. 

- ● - ● - ● - ● - ● -  


