
 
 
 
 
 
 
 
Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia zodpovednosti za škodu 
 

O aké poistenie ide? 
Poistenie zodpovednosti pri zabezpečení colného dlhu poisteným v postavení hlavného zodpovedného v spoločnom tranzitnom režime.  
 

 
Čo je predmetom poistenia? 

 

 
Čo nie je predmetom poistenia? 

✓ Predmetom poistenia je colný dlh, ktorý je preukázaný 
platobným výmerom colného úradu, a to colný dlh vymeraný 
z dôvodu porušenia povinností, ktoré hlavnému zodpovednému 
ukladá Dohovor o spoločnom tranzitnom režime. Poistenie sa 
vzťahuje na tranzitné vyhlásenia vystavené v čase účinnosti 
poistnej zmluvy. 
 

  

 Predmetom poistenia nie je colný dlh týkajúci sa iných colných 
režimov než je režim tranzit podľa Dohovoru o spoločnom 
tranzitnom režime 
 

   
  

 
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

  ! Poisťovateľ má voči Vám právo na uplatnenie zmluvnej pokuty 
vo výške dohodnutej v poistnej zmluve, ak porušíte povinnosť 
zabezpečiť správnosť údajov na tranzitnom vyhlásení, prípadne 
ak údaje uvedené na tranzitnom vyhlásení budú nesprávne 
alebo neúplné a ak táto skutočnosť bude mať za následok, že 
sa s osobami (odosielateľ, príjemca) nebude možné 
skontaktovať. 

! Poisťovateľ má voči Vám právo na uplatnenie zmluvnej pokuty 
vo výške dohodnutej v poistnej zmluve, ak pri uplatnení nároku 
na plnenie z poistnej udalosti porušíte povinnosť predložiť 
poisťovateľovi fotokópie dokladov uvedených v poistnej zmluve. 

! Poisťovateľ má voči Vám právo na uplatnenie zmluvnej pokuty 
vo výške dohodnutej v poistnej zmluve, ak porušíte povinnosť 
predložiť ku každej poistnej udalosti príslušnú zmluvu o ručení 
s údajmi, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve. 

! Poisťovateľ má voči Vám právo na regres vo výške dohodnutej 
v poistnej zmluve, ak porušíte v poistnej zmluve stanovený 
zákaz vystaviť tranzitné vyhlásenie subjektu, ktorý nemá 
vybavené tranzitné vyhlásenia vystavené v čase 21 a viac dní 
pre dňom podania žiadosti o vystavenie ďalšieho tranzitného 
vyhlásenia. 

! Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, a to až do výšky 
poskytnutého poistného plnenia, po odpočítaní uhradenej 
spoluúčasti, ak colný dlh vznikol Vaším porušením Dohovoru 
o spoločnom tranzitnom režime. 

! Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, a to až do výšky 
poskytnutého poistného plnenia, ak jeho predmetom boli pokuty 
a sankčné postihy, ktoré Vám boli uložené za porušenie colných 
predpisov a pokuty alebo úroky, ktoré vznikli zdržaním na Vašej 
strane. 

! Poisťovateľ má voči Vám právo regresu v plnej výške colného 
dlhu, ak vyplatil poistné plnenie z tranzitného vyhlásenia, ktoré 
bolo vystavené na tovar alebo osobám, špecifikovaným 
v poistnej zmluve. 

 

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a v poistnej zmluve. 

 
 

 

Poistenie colného dlhu - spoločný 
tranzitný režim         
Informačný dokument o poistnom produkte  

Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051 Produkt: Poistenie zodpovednosti pri zabezpečení colného 
   dlhu poisteným v postavení hlavného zodpovedného 

            za zaplatenie colného dlhu 
 

Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051              Produkt: Poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK 



 
 

 
Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

✓ Poistenie zodpovednosti pri zabezpečení colného dlhu poisteným v postavení hlavného zodpovedného v spoločnom tranzitnom režime sa 
vzťahuje na tranzitné colné operácie uskutočnené na území ktoréhokoľvek členského štátu Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime. 

 
 

 
Aké mám povinnosti? 

• počas trvania poistnej zmluvy 

•zabezpečiť správnosť údajov na tranzitnom vyhlásení, najmä presný názov, adresu a IČO odosielateľa a príjemcu,  

•uvádzať presné pomenovanie tovaru, 

•ak nie ste v tranzitnej operácii súčasne aj dopravcom, ste povinný predložiť poisťovateľovi znenie zmluvy o ručení, ktorou sa dopravca 
zaväzuje splniť povinnosti, ktoré ste mu uložili v súvislosti s vystavením tranzitného vyhlásenia, hlavne doručiť tovar colnému úradu určenia 
a zabezpečiť potvrdenie o dodaní na príslušnom tlačive v úplnom rozsahu, 

•pri vystavovaní tranzitného vyhlásenia ste povinný skontrolovať, či subjekt (odosielateľ, dopravca, príjemca tovaru), ktorý žiada o vystavenie 
tranzitného vyhlásenia, má vybavené tranzitné vyhlásenia vystavené 21 a viac dní pred dňom podania žiadosti o vystavenie ďalšieho tranzitného 
vyhlásenia a v prípade, že tomu tak nie je, nesmiete tomuto subjektu vystaviť ďalšie tranzitné vyhlásenie, 

•nevystavovať tranzitné vyhlásenie na tovar a osobám špecifikovaným v poistnej zmluve, 

•dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi,

• po poistnej udalosti 

•ak držiteľ tranzitného vyhlásenia (dopravca) nesplní povinnosť doručiť tovar colnému úradu určenia, ste povinný bezodkladne začať pátranie 
a vynaložiť maximálne úsilie na to, aby držiteľ tranzitného vyhlásenia colný dlh zaplatil, 

•pri uplatnení nároku na plnenie z poistnej udalosti spolu s výmerom colného úradu predložiť kópie korešpondencie, ktorou ste pátrali po 
tranzitnom vyhlásení. Vyžadujú sa minimálne dve doporučené zásielky adresované dopravcovi, pričom druhá zásielka bude nasledovať najskôr 
tri týždne po prvej,

•predložiť fotokópie dokladov dohodnutých v poistnej zmluve,

•ku každej poistnej udalosti predložiť príslušnú zmluvu o ručení, ktorú uzatvoril s držiteľom tranzitného vyhlásenia. 
 
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve 

 

 
Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistenie zodpovednosti pri zabezpečení colného dlhu poisteným v postavení hlavného zodpovedného sa dojednáva na dobu neurčitú. 
V prípade poistenia na dobu neurčitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dňom. Poistným 
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. 
 
V poistnej zmluve je možné dojednať úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ročne / polročne / štvrťročne. 
Poistné je možné uhradiť bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisťovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál. 
 

 

 
Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína dňom označeným v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od.  
Poistenie sa uzatvára na: 

•dobu neurčitú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený. 

 
 

 
Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom: 

•v prípade poistenia na dobu neurčitú je možné poistnú zmluvu zrušiť výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená druhej 
strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržať, poistenie automaticky zaniká ku koncu 
nasledujúceho poistného obdobia, 

•dohodou poisteného a poisťovateľa, v rámci ktorej musí byť jednoznačne určený dátum zániku poistenia. 
Poistná zmluva môže zaniknúť aj z dôvodu nezaplatenia poistného. 

 
 


