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Článek 1.
Úvodní ustanovení
1.

2.

Článek 4.
Pojistná hodnota

V souladu s právní úpravou vydává pojistitel tyto
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů a
elektronických zařízení ZPP 360-2, které nabývají
účinnosti dne 1. 7. 2018.
Toto pojištění patří do kategorie pojištění majetku a
sjednává se jako škodové pojištění.

Pojistnou hodnotou pojištěné věci je její nová cena.
Článek 5.
Pojistná událost a předpoklady vzniku práva na
pojistné plnění

ZPP navazují na Všeobecné pojistné podmínky pro
pojištění podnikatelů VPP 300-2 (dále jen „VPP“).

1.

Pojistnou událostí je poškození nebo zničení pojištěné
věci způsobené sjednaným pojistným nebezpečím.

2.

Právo na pojistné plnění vznikne, pokud:

Článek 2.
Předmět pojištění
1.

a) v době trvání pojištění došlo k působení
pojistného nebezpečí (tj. ke škodné události) a
zároveň nastala škoda na pojištěné věci,

Předmětem pojištění (pojištěnou věcí) jsou v pojistné
smlouvě uvedené:

b) a to na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako
místo pojištění.

a) stroje, včetně příslušenství,
b) elektronická zařízení, včetně příslušenství,

Článek 6.
Výluky z pojištění

sloužící pojištěnému k jeho podnikatelské činnosti.
2.

3.

1.

Pojištění se vztahuje na věci:

Vedle obecných výluk z pojištění (čl. 3 VPP) se
pojištění dále nevztahuje na škody:

a) ve vlastnictví pojištěného,

a) vzniklé následkem živelní události,

a je-li to výslovně ujednáno v pojistné smlouvě též na
věci:

b) vzniklé
odcizením,
podvodem,

b) které pojištěný oprávněně užívá.

c) vzniklé následkem vady, kterou měla pojištěná
věc již v době sjednání pojištění a která byla nebo
mohla být známa pojistníkovi, pojištěnému nebo
jejich zástupcům bez ohledu na to, zda byla
známa pojistiteli,

Pojištění se nevztahuje na:
a) věci, které v době sjednání pojištění nebyly
v provozuschopném stavu,

ztrátou,

zpronevěrou,

d) vzniklé v důsledku trvalého vlivu provozu,
opotřebení, koroze, eroze, abraze, kavitace,
oxidace, usazování kotelního kamene nebo jiných
usazenin, postupného stárnutí, únavy materiálu,
nedostatečného
používání,
dlouhodobého
uskladnění,

b) vzorky, názorné modely, prototypy,
c) motorová a přípojná vozidla s přidělenou
registrační značkou, s výjimkou mobilních strojů,
d) letadla,
e) plavidla,

h) základy strojů,

e) za které odpovídá výrobce, dodavatel, opravce,
správce nebo jakýkoliv jiný smluvní partner a
nese zákonnou nebo smluvní odpovědnost, nebo
na které výrobce, dodavatel, opravce, správce
nebo jakýkoliv jiný smluvní partner poskytuje
záruku,

i)

ruční nářadí,

f)

j)

fotoaparáty, kamery, navigační systémy, mobilní
komunikační zařízení,

f)

kolejová vozidla,

g) věci umístěné v podzemí v souvislosti s důlní,
těžební nebo stavební činností,

vzniklé během přepravy pojištěné věci jako
nákladu,

g) vzniklé v důsledku jakéhokoli porušení duševních
majetkových práv (např. ochranné známky,
autorského práva, patentu),

a to ani v případě, že uvedené věci pojmově patří do
pojištěného souboru věcí.

h) vzniklé úmyslným poškozením nebo zničením,
pokud škoda nebyla vyšetřována Policií ČR,

Článek 3.
Pojistná nebezpečí
Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení
pojištěné věci vylučující nebo omezující její funkčnost, které
bylo způsobeno jakoukoliv nahodilou událostí, která není
z pojištění vyloučena.
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i)

vzniklé vlivem běžných atmosférických podmínek,
se kterými je podle místních poměrů a ročního
období nutno počítat,

j)

vzniklé působením
kterým se rozumí:

kybernetických

nebezpečí,

- zneužití, selhání internetu (sítí, stránek, adres a
podobných zařízení nebo služeb),

Článek 8.
Plnění pojistitele

- selhání při elektronickém přenosu dat,
- ztráta možnosti využívat data nebo omezení
funkčnosti
dat,
kódování
programů,
programového vybavení jakéhokoliv počítače,
počítačového systému nebo jiného zařízení
závislého na jakémkoliv mikročipu nebo
vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku
činnosti na straně pojištěného,

1.

Byla-li zničena pojištěná věc, jejíž stáří činí nejvýše 5
let, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel
vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na
znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci sníženou
o cenu případných využitelných zbytků.

2.

Byla-li zničena pojištěná věc starší 5 let, vzniká
oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil
částku odpovídající přiměřeným nákladům na
znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci sníženou
o částku odpovídající stupni opotřebení a jiného
znehodnocení v době bezprostředně před pojistnou
událostí a o cenu případných využitelných zbytků.

3.

Stáří věci se odvozuje od roku její výroby, přičemž
kalendářní rok výroby se do celkového stáří
nezapočítává.

4.

Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká oprávněné
osobě právo (není-li dále stanoveno jinak), aby jí
pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným
nákladům na obnovu provozuschopnosti poškozené
věci do stavu před pojistnou událostí sníženou o cenu
využitelných zbytků nahrazených částí. Součástí
plnění jsou i případné celní poplatky, přiměřené a
účelně vynaložené náklady na demontáž a montáž
poškozené věci a na dopravu do opravny a zpět.
Celkové plnění pojistitele v případě poškození věci
však nesmí přesáhnout částku, kterou by pojistitel
vyplatil v případě, že by věc byla zničena.

5.

Vyžaduje-li oprava poškozené věci převinutí nebo
výměnu agregátu, sníží pojistitel pojistné plnění o
částku odpovídající stupni opotřebení vinutí nebo
vyměňovaného agregátu, a to nejméně ve výši 10%
za každý rok provozu z nákladu za opravu vinutí nebo
z nové ceny vyměňovaného agregátu, maximálně
však do výše 60%.

6.

Vyžaduje-li oprava poškozené věci opravu nebo
výměnu bloků nebo hlav motorů nebo kompresorů,
včetně příslušenství a pístů, vstřikovacích čerpadel
nebo vstřikovačů, sníží pojistitel pojistné plnění o
částku odpovídající stupni opotřebení těchto součástí,
a to nejméně ve výši 10% za každý rok provozu
z nákladu za opravu vinutí nebo z nové ceny
vyměňovaného agregátu, maximálně však do výše
60%.

7.

Pojistitel nahradí rovněž účelně vynaložené náklady
na provizorní opravu, pokud ovšem tyto náklady
nezvyšují náklady na celkovou opravu. V ostatních
případech pouze tehdy, pokud jejich vynaložení
pojistitel předem odsouhlasil.

8.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí na plnění z každé
pojistné události.

9.

Pojistitel poskytuje pojistné plnění v rozsahu pojištění
a jeho parametrů (pojistné částky, limity plnění,
spoluúčast) ujednaných ke dni, kdy nastala škodná
událost.

- porušení, zničení, zkreslení, vymazání nebo jiná
ztráta nebo poškození programového vybavení
pojištěné věci.
Tato výluka se však neuplatní, došlo-li ke zničení
základního programového vybavení zajišťujícího
základní funkci pojištěné věci (včetně nosičů dat, na
kterých je umístěno) dodávaného výrobcem společně
s pojištěnou věcí, ovšem jen v případě, že k jeho
zničení došlo v souvislosti se zničením pojištěné věci.
2.

Pokud nedošlo z téže příčiny a ve stejnou dobu
i k jinému poškození nebo zničení pojištěné věci, za
které je pojistitel povinen plnit, pojištění se
nevztahuje na poškození nebo zničení:
a) strojních součástí, dílů a nástrojů, které se
pravidelně vyměňují při změně pracovních úkonů
(řezné nástroje, formy, matrice atd.),
b) částí a dílů, které se pravidelně vyměňují pro
rychlé opotřebení nebo stárnutí (dopravní pásy,
síta, hadice, těsnění, pneumatiky, lana, řemeny,
pracovní části drtičů, žáruvzdorné vyzdívky,
akumulátory, odporová topná tělesa, zdroje
osvětlení, pojistky atd.),
c) strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro
rotační a přímočarý pohyb (písty, válce, ložiska
atd.),
d) skleněných součástí, provozních kapalin a činných
médií (paliva, chladicí
kapaliny, maziva,
katalyzátory, chemikálie apod.),
e) zvukových, obrazových, datových a jiných nosičů
a záznamů na nich.

3.

Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody
všeho druhu (např. ušlý zisk, pokuty).

4.

Jen je-li ujednáno v pojistné smlouvě, poskytne
pojišťovna pojistné plnění též v rozsahu expresních
příplatků, nákladů letecké dodávky náhradních dílů,
cestovních náhrad zahraničních techniků a expertů,
práce přesčas, práce v noci, práce v neděli a ve
státních svátcích, nákladů na úklid a dekontaminaci,
vícenákladů na přemístění a ochranu nebo nákladů na
aktivování provizoria.
Článek 7.
Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.
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jiných předmětů, působením kouře, který unikl
z technického zařízení v místě pojištění.

Článek 9.
Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby
a důsledky jejich porušení
1.

Přitom:

Vedle povinností uložených VPP je pojištěný povinen:
6.1. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene,
který provází hoření a který vznikl mimo určené
ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se
vlastní silou nebo je pachatelem úmyslně šířen.
Za působení požáru se rovněž považují účinky
průvodních jevů požáru, jako je teplo, zplodiny
hoření, hašení.

a) zabezpečit, aby pojištěná věc byla používána jen
k účelu stanovenému výrobcem,
b) dodržovat pokyny výrobce týkající se provozu,
údržby, prohlídek a revize pojištěné věci,
c) dodržovat technické a další normy vztahující se k
provozu a údržbě pojištěné věci,

6.2. Výbuchem se rozumí náhlý, ničivý projev
tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo
par. Výbuchem se dále rozumí prudké
vyrovnání tlaku (imploze).

d) je-li pro obsluhu pojištěné věci předepsána
kvalifikace nebo oprávnění, zajistit její obsluhu
pouze kvalifikovanou nebo oprávněnou osobou,
není-li
speciální
kvalifikace
či
oprávnění
vyžadováno, zajistit obsluhu věci osobou
prokazatelně zaškolenou,

6.3. Přímým
úderem
blesku
se
rozumí
bezprostřední působení energie blesku nebo
teploty jeho výboje na pojištěnou věc nebo do
budovy, ve které se pojištěná věc nacházela.

e) uschovat po škodné události veškeré poškozené
díly do doby, než pojistitel odsouhlasí jejich
likvidaci.
2.

Povinnosti uvedené v bodě 1 tohoto článku se
přiměřeně vztahují i na pojistníka a oprávněnou
osobu.

3.

Následky porušení povinností upravuje OZ.

6.4. Nárazem nebo zřícením letadla se rozumí
případ, kdy dochází k neovladatelnosti stroje,
jehož řízení se vymkne kontrole pilota a letadlo,
jeho části nebo jeho náklad se zřítí na
pojištěnou věc. To platí také v případě, když
posádka v důsledku výše popsaných skutečností
letadlo před zřícením opustila.
Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat
síly nesoucí jej v atmosféře (včetně např.
horkovzdušného balónu, vzducholodě).

Článek 10.
Výklad pojmů
Pokud se v těchto pojistných podmínkách a v pojistné
smlouvě používají dále uvedené pojmy, mají tento význam:
1.

Mobilní strojem se rozumí pracovní stroj
samojízdný, pracovní stroj přípojný, zemědělský a
lesnický traktor a jeho přípojné vozidlo.

2.

Poškozením se rozumí změna stavu věci, která je
odstranitelná opravou.

3.

Provozuschopným stavem se rozumí stav věci,
kdy po úspěšně ukončeném zkušebním provozu a
přejímacím testu je věc schopna plnit určené funkce a
dosahovat projektovaných parametrů.

4.

Údržbou věci se rozumí souhrn činností zajišťujících
technickou
způsobilost,
provozuschopnost,
hospodárnost a bezpečnost provozu věci.

5.

6.

6.5. Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení
hladiny vodních toků nebo jiných povrchových
vod, při kterém voda již zaplavuje místo
pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní se
rozumí též vystoupání vody z kanalizace
v důsledku vzniklé povodně.
6.6. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní
plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí
v místě pojištění, včetně situace, kdy dochází
k zaplavení území při soustředěném odtoku
srážkových vod. Záplavou se rozumí též
vystoupání vody z kanalizace v důsledku vzniklé
záplavy.
6.7. Vichřice je dynamické působení hmoty
vzduchu, která se pohybuje v místě pojištění
rychlostí nejméně 20,8 m/sec. (t.j. 75
km/hod.).

Zničením se rozumí změna stavu věci, která není
odstranitelná opravou, přičemž věc již nelze používat
k původnímu účelu.

6.8. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky
ledu vytvořené v atmosféře dopadají na
pojištěnou věc.

Živelní událostí se rozumí událost způsobená
požárem, výbuchem, přímým úderem blesku,
nárazem nebo zřícením letadla, aerodynamickým
třeskem, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin,
sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou
sněhu
nebo
námrazy,
kapalinou
unikající
z vodovodního
zařízení,
médiem
vytékajícím
v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo
poruchy hasicích zařízení, pádem stromů, stožárů a

6.9. Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin je
náhlý jev, při kterém dochází k působení
zemské tíže a půda, skála nebo zemina se
v důsledku porušení dlouhodobé rovnováhy
svahu sune nebo řítí na pojištěnou věc.
6.10. Sesuv nebo zřícení lavin je jev, kdy se masa
sněhu nebo ledu uvede do pohybu a po svahu
se sune nebo řítí na pojištěnou věc.
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6.11. Zemětřesení je jev, kdy otřesy zemského
povrchu vyvolané pohybem zemské kůry
dosahují nejméně 6. stupně mezinárodní
stupnice MCS, udávající makroseismické účinky
zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoliv v
epicentru).
6.12. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí
destruktivní
působení
jejich
nadměrné
hmotnosti na střešní krytiny, na nosné nebo
konstrukční prvky budovy.
6.13. Kapalinou
unikající
z vodovodních
zařízení se rozumí voda, topná, klimatizační a
hasicí média.
Vodovodním zařízením se rozumí:
- potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody,
včetně armatur a zařízení na ně připojených,
- rozvody topných a klimatizačních systémů,
včetně těles a zařízení na ně připojených.
6.14. Pádem stromů, stožárů nebo jiných
předmětů se rozumí pohyb uvedených
předmětů, který má znaky volného pádu.
6.15. Kouřem se rozumí směs plynných a v ní
rozptýlených tuhých produktů hoření, který
v důsledku náhlé a nahodilé události unikl ze
spalovacího, topného, varného nebo sušicího
zařízení v místě pojištění, pokud k tomuto úniku
došlo mimo otvory k odvodu kouře.
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