
       Poistená zásielka  
Kvalitná a spoľahlivá služba určená na zasielanie cenných predmetov a písomností, ktoré si 

môžete poistiť až do výšky 500€ 

 

 

Parametre služby:  
 

 
 
Lehota prepravy 

 

Poistený list 1. triedy: D+1 (dodanie 

nasledujúci pracovný deň po dni 
podania) 
Poistený list 2.triedy: D+2 (dodanie 

druhý pracovný deň pod dni podania) 
 

 

Najvyššia 
hmotnosť 

 
do 2kg 

 

Najmenšie 
rozmery 

 

15 cm x 20 cm 

 
Najväčšie 
rozmery 

 
30 cm x 40 cm 
 

 
 
Obal 

 

Podaj len v plastových obálkach, ktoré 
predávajú pošty. Možnosť použiť aj 
vlastné plastové obálky vopred 
schválené poštou. 
 

 

Za Doporučené zásielky môžete  

zaplatiť  
 v hotovosti 

 poštovými známkami 

 bezhotovostne (úverom poštovného, prevodom, 

výplatným strojom, platobnou kartou, ....) 

Podávanie:  
 elektronický podaj alebo podaj s papierovou podacou 

potvrdenkou 

 poistený list. 1. triedy označíte poznámkou „1. trieda“ v 

ľavej hornej štvrtine adresnej strany, alebo o ňu 

požiadate pri podaní 

 podaním pri priehradke pošty / pošty Partner 

 prostredníctvom poštového strediska, pojazdnej pošty 

 u poštového doručovateľa v motorizovanom 

doručovacom rajóne 

 na základe dohody medzi SP a odosielateľom (napr. 

Zbernou jazdou, prostredníctvom Odloženého podaja, 

cez P.O.Box a pod.) 

 s potvrdením o podaní 

Dodávanie:  
 odovzdaním adresátovi alebo oprávnenému 

prijímateľovi po preukázaní totožnosti a potvrdení 

prevzatia, 

 doručením na adresu uvedenú na zásielke alebo iným 

spôsobom na základe dohody medzi SP 

a odosielateľom (napr. Zbernou jazdou, 

prostredníctvom P.O.Boxu),dodaním na ktorúkoľvek 

poštu – Poste restante 

 

Aké sú jej výhody?  
 podávanie na ktorejkoľvek pošte  

 dodanie do každej obce a mesta na Slovensku 

 na rýchlejšie doručenie využite poistenú zásielku 1. 

triedy 

 v cene T&T (možnosť sledovania pohybu zásielky) 

 široký výber doplnkových a dispozičných služieb, ktoré 

si vyskladáte podľa potreby 
 

Doplnkové služby:  

 
 
 
Do vlastných rúk 

Dodáme iba adresátovi alebo 
oprávnenému prijímateľovi, ktorý má 
oprávnenie na preberanie zásielok do 
vlastných rúk, po preukázaní dokladu 
totožnosti a potvrdení prevzatia. 

 
 
Doručenka 

Pre odosielateľa zabezpečíme 
potvrdenie o prevzatí zásielky 
adresátom alebo oprávneným 
prijímateľom na doručenke, ktorú 
vrátime odosielateľovi v lehote D+4 

 

 
 
Dobierka 

Zásielku vydáme adresátovi alebo 
oprávnenému prijímateľovi len vtedy, ak 
vopred uhradí dobierkovú sumu 
stanovenú odosielateľom pri podaní. 
Vyinkasovanú dobierkovú sumu 
vyplatíme v hotovosti na ktorejkoľvek 
pošte alebo sprostredkujeme jej 
pripísanie na účet. 

 

Doplnkové služby odosielateľ vyznačí na zásielke, alebo o ne 

požiada ústne pri podaní (Doručenka, Do vlastných rúk). 

Dispozičné služby  (pre odosielateľa 

zásielky) :   

Storno zásielky, Neukladať, Uložiť .... dní, Nevrátiť, 

Nedoposielať, Späť.   
 

Dispozičné služby (pre adresáta 

zásielky) :   
Vylúčenie náhradného prijímania zásielok, Predĺženie 

odbernej lehoty, Časové doposielanie,  Doručenie na inú 

adresu na žiadosť adresáta, 

Splnomocnenie/Poverenie, Odopretie prijatia 

zásielky, Opakované doručenie na žiadosť adresáta. 
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Môžete ho využiť: 
 Na zasielanie cenných dokumentov, drahších drobných predmetov, cenín, stravných lístkov a iných cenností do 2 kg 
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