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DDOOTTAAZZNNÍÍKK  
  

  

PPRREE  PPOOIISSTTEENNIIEE  MMEEDDZZIINNÁÁRROODDNNEEJJ  PPRREEPPRRAAVVYY  ZZÁÁSSIIEELLOOKK  
 

Údaje o poistenom: 

Meno (názov) poisteného: 
Adresa: 

IČO, DIČ: 
Telefón/fax : 

 

Predmet poistenia: 
(opis poistenej zásielky) 
 

 

Termín a trasa prepravy: 
 

 

Spôsob dopravy: 
(námorná, železničná, cestná, 
kombinovaná) 

 

Spôsob balenia: 
 

 

Meno dopravcu: 
(ak je známy) 

 

Druh poistenia: 
(viď 2. stranu) 

 

Spoluúčasť:  

Poistná suma (EUR): 
(deklarovaná hodnota 
zásielky) 

 

Ročný objem zahraničnej 
prepravy zásielok **) 

 

Vyskytli sa u Vás v minulosti (za posledných 5 rokov)  škody pri medzinárodnej preprave 
zásielok? Ak áno, uveďte: 
            počet škôd: 
           výška škôd: 
           príčina škôd: 

Začiatok poistenia:  

Koniec poistenia:  

*)     Nehodiace sa preškrtnite 

**)   Neuvádza sa pri jednorazovom poistení 
 

Týmto vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto dotazníku sú úplne a pravdivé. Súhlasím 
s tým, aby tento dotazník bol súčasťou poistnej zmluvy. 
  

Miesto:                                                            Odtlačok pečiatky a podpis poisteného: 
 
Dátum: 



Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605  

konajúca prostredníctvom  
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80  Košice, IČO: 50 013 602, DIČ: 4120026471, IČ DPH: SK4120026471  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. : 591/V 

Dotazník k poisteniu medzinárodnej prepravy zásielok   Strana 2 z 2 

 

 
 
ROZSAH POISTENIA 

 

Rozsah poistenia určujú príslušné ustanovenia VPP a ZD pre poistenie medzinárodnej prepravy 
zásielok. Poistenie medzinárodnej prepravy zásielok je možné dojednať (podrobne uvedené v čl. III 
ZD pre poistenie medzinárodnej prepravy) ako: 

a) poistenie „proti všetkým rizikám“ (All risks) 
b) poistenie „s obmedzeným poistným krytím“ (Limited coverage) 
c) poistenie „proti vymenovaným rizikám“ (Named risks) 

 

a) poistenie „proti všetkým rizikám“  
Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže alebo straty poistených zásielok 
následkom všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas medzinárodnej prepravy zásielok, uskutočnenej 
v zmysle čl. II ods. 1 ZD za predpokladu, že príčinou škody nie je riziko, ktoré je v čl. IV ZD a vo VPP 
vylúčené.   
Rozsah poistného krytia poistenia „proti všetkým rizikám“ je možné rozšíriť o poistenie zásielky proti 
poškodeniu alebo zničeniu, ktoré vzniknú v dôsledku: 

- hrdzavenia, oxidácie alebo zmeny farby prepravovanej poistenej zásielky, 
- pôsobenia atmosferického tepla alebo chladu pri poruche chladiarenského alebo 

klimatizačného zariadenia na dopravnom prostriedku počas prepravy. 
 

b) poistenie „s obmedzeným krytím“,  
kedy poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie len za škody, ktoré vzniknú na poistenej zásielke 
v dôsledku: 

- požiaru alebo výbuchu, 
- nabehnutia na plytčinu, uviaznutia na plytčine, potopenia alebo prevrátenia lode alebo 

plavidla, 
- prevrátenia alebo vykoľajenia pozemného dopravného prostriedku, 
- zrážky alebo kontaktu lode, plavidla alebo pozemného dopravného prostriedku s vonkajším 

predmetom iným ako voda, 
- vyloženia nákladu v núdzovom prístave,  
- zemetrasenia, sopečnej činnosti alebo blesku, 
- obeťou pri spoločnej havárii, 
- zhodením alebo spláchnutím časti nákladu cez palubu, 
- vniknutím morskej, jazernej alebo riečnej vody do lode, plavidla nesúceho prepravné, 

kontajnery, liftvanu alebo do miesta  uloženia poistenej zásielky, 
- celkovú stratu obalov, spôsobenú pádom cez zábradlie lode alebo pádom pri nakladaní na loď 

alebo pri vykladaní z lode alebo plavidla. 
Zásielky na palube a zásielky na otvorených pozemných dopravných prostriedkoch sú poistené, iba ak 
je to osobitne dojednané a len v rozsahu „obmedzeného poistného krytia“. 
 

c) poistenie „proti vymenovaným rizikám“ 
kedy poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie len za škody, ktoré vzniknú na poistenej zásielke 
v dôsledku: 

- požiaru alebo výbuchu, 
- nabehnutia na plytčinu, uviaznutia na plytčine, potopenia alebo prevrátenia lode alebo 

plavidla, 
- prevrátenia alebo vykoľajenia pozemného dopravného prostriedku, 
- zrážky alebo kontaktu lode, plavidla alebo pozemného dopravného prostriedku s vonkajším 

predmetom iným ako voda, 
- vyloženia nákladu v núdzovom prístave, 
- obeťou pri spoločnej havárii, 
- zhodením časti nákladu cez palubu.  


