Poistenie prepravy

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg
konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Produkt: Poistenie vnútroštátnej prepravy vecí
Informačný dokument Vám poskytuje základný prehľad o rozsahu a podmienkach tohto poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve, zmluvných dojednaniach pre poistenie vnútroštátnej prepravy
vecí, všeobecných poistných podmienkach a ďalších dokumentoch, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva.
O aký typ poistenia ide?
Ide o poistenie vecí počas vnútroštátnej cestnej prepravy.
Čo je predmetom poistenia?
Škody na veciach počas vnútroštátnej cestnej
prepravy v dôsledku:
 živelnej udalosti,
 dopravnej nehody,
 krádeže vlámaním, ak je preprava
vykonávaná
cestným
dopravným
prostriedkom s uzavretou uzamykateľnou
nadstavbou alebo karosériou.
Poistenie sa vzťahuje na prepravu vecí vo
vlastníctve poisteného, pokiaľ sa v poistnej
zmluve nedohodne, že poistenie sa vzťahuje
aj na veci vo vlastníctve tretích osôb, ktoré
poistený prevzal za účelom opravy, úpravy,
úschovy, predaja alebo spracovania.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Zodpovednosť za škodu dopravcu
 Škody spôsobené protiprávnym konaním alebo úmyselne
nesprávnym konaním poisteného, jeho zamestnancov alebo
jeho zástupcov
 Škody spôsobené lúpežou, pokiaľ sa v poistnej zmluve
nedohodne inak
 Akékoľvek následné škody (napr. ušlý zisk, stále náklady)
a sankčné postihy (pokuty, penále a pod.)
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevťahuje na škody vzniknuté:
! v dôsledku vnútorných (skrytých) vád alebo prirodzenej
povahy veci,
! na prepravných obaloch a manipulačných paletách,
! v dôsledku
nakládky,
vykládky
a manipulácie
s prepravovanými vecami,
! následkom zlého technického stavu motorového, resp.
prípojného vozidla,
! následkom riadenia motorového vozidla osobou, ktorá
nemá predpísané oprávnenie k riadeniu motorových
vozidiel,
! na veciach prepravovaných na základe zmluvy
o preprave alebo zasielateľskej zmluvy.
Poistenie sa nevťahuje na škody spôsobené:
! nesprávnym alebo nevhodným balením, označením,
uložením alebo upevnením vecí v dopravnom prostriedku
s ohľadom na povahu prepravy a prepravovaných vecí,
! pri preprave bezprostredne nadväzujúcej na prepravu zo
alebo do zahraničia, pokiaľ sa v poistnej zmluve
nedohodne inak,
! prepravou liehovín a tabakových výrobkov, pokiaľ došlo
k ich poškodeniu, zničeniu alebo strate v dôsledku
krádeže vlámaním,
! prepravou peňazí, cenín, cenností, osobných vecí,
batožiny, živých zvierat, umeleckých diel, zbierok,
starožitnosti, zbraní, streliva, výbušných látok.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa.
Povinnosti počas trvania poistenia:
• platiť poistné v termínoch a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve,
• pri nutných prestávkach počas prepravy vozidlo riadne uzamknúť.
Povinnosti v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie:
• oznámiť poistiteľovi vznik škodovej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej výsledkov, predložiť
poistiteľovi potrebné doklady, postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa učiniť opatrenia, aby sa škoda ďalej nezväčšovala,
• predložiť poistiteľovi zápis z fyzickej inventúry vykonanej bezodkladne po vzniku škodovej udalosti s uvedením miery
poškodenia a vyčíslením výšky škody,
• oznámiť škodovú udalosť, ktorej príčinou bola dopravná nehoda, krádež vlámaním, lúpežné prepadnutie, požiar alebo výbuch,
bez zbytočného odkladu orgánom činným v trestnom konaní,
• nemeniť stav spôsobený škodovou udalosťou bez súhlasu poistiteľa; to však neplatí, pokiaľ je táto zmena nutná
z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov, alebo z dôvodu, aby sa rozsah následkov škodovej udalosti
ďalej nezväčšoval.
Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia dojednaného na:
• dobu určitú, jednorazové poistné za celú dobu trvania poistenia platíte najneskôr v deň začiatku poistenia,
• dobu neurčitú, bežné poistné platíte v štvrťročných, polročných alebo ročných poistných obdobiach.
Výška jednorazového poistného alebo bežného poistného za poistné obdobie (prípadne ich splátok), s termínmi splatnosti
a údajmi o spôsobe platby, je uvedená v poistnej zmluve. Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo poštovým poukazom.
Kedy začína a končí krytie?
Poistenie dojednané na:
• dobu určitú, začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve,
• dobu neurčitú, začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom zániku poistenia v zmysle
všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho poistenie (Občiansky zákonník).
Krytie konkrétnej prepravy začína okamihom uvedenia motorového resp. prípojného vozidla s naloženými poistenými vecami do
pohybu, trvá v priebehu prepravy a končí okamihom zastavenia vozidla v mieste určenia.
Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžeme vypovedať:
• výpoveďou do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy; Poistenie zanikne uplynutím osemdňovej výpovednej
lehoty, ktorá sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede,
• výpoveďou ku koncu poistného obdobia; Výpoveď musí byť doručená poistiteľovi najneskôr šesť týždňov pred uplynutím
poistného obdobia. Ak došlo k zmene výšky poistného jednostranne poistiteľom a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu,
kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa
predchádzajúcej vety.
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