Vložka č. 3
k poistnej zmluve

Účinnosť poistenia
od 01.10.2016 (0:00 h)

č. 0808026599

do 30.09.2020 (24:00 h)

3

Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov, pojazdných pracovných strojov a strojových
zariadení, elektroniky vrátane technologického vybavenia budov, hál a stavieb akoukoľvek poistnou
udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť
poisteného stroja alebo elektroniky.
1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor vlastných a cudzích strojov, pojazdných pracovných strojov, prístrojov a zariadení, elektroniky a
technologického vybavenia budov, hál a stavieb – strojné a elektronické príslušenstvo, dopravných
prostriedkov bez EČV a dopravných prostriedkov s EČV, na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu
10 000,00 EUR,
b) Demolačné, demontážne a demontážne náklady náklady (vrátane nákladov posudkového znalca,
nákladov na hľadanie príčiny škody, nákladov na zemné a výkopové práce, nákladov spojených
s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, nákladov spojených s expresnou a leteckou
dopravou zo SR a zahraničia, s nákladmi za nočnú prácu, prácu nad čas, v sobotu a nedeľu a počas
sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo
zahraničia aj SR, na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu 0,00 EUR
2.

Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP
106, Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky OPP SE 307, Zmluvné dojednania pre
poistenie pojazdných pracovných strojov a zariadení ZD PST-2 osobitných dojednaní podľa bodu 6 tejto
vložky č. 3.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka
výrobcu),
b) konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania stroja, vady materiálu a
zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
c) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
d) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
e) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
f) pádom stroja,
g) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
h) skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu (prepätie, indukčné účinky blesku),
i) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
j) vniknutie cudzieho predmetu.
3. Adresa rizika: územie Slovenskej republiky.
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné v EUR
a)

5,65 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

10 000,00 EUR

56,50

b)

5,65 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

0,00 EUR

0,00

Celkové ročné poistné v EUR:

56,50
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5. Spoluúčasti:
Pre body a) a b): 5%, min. 165,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.
6. Osobitné dojednania:
a) Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
b) Dojednáva sa, že Poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž a
remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so znovuobstaraním
alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na
posudkového znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce,
náklady spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou
dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas víkendov a sviatkov, ako aj
expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR,
prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných
príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov.
c) Pod pojmom „Poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „Poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a
poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, Poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na
zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy Poisťovateľ urobí stanovením doplatku
poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej
sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu
poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
d) Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom čase
rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o vec rovnakého druhu a účelu.
e) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej časti
riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového vybavenia
strojov.
f) Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb vrátane trolejových a trakčných
vedení, evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
g) Pre hnuteľné veci – pracovné pomôcky (notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika) sa
dojednáva, že sa na tieto veci vzťahuje poistenie a územná platnosť poistenia je: územie Slovenskej
republiky.
h) V prípade, že časti elektronického zariadenia, ktoré sa pri normálom používaní prirodzene rýchle
opotrebujú alebo znehodnotia, napr. žiarovky, ventily, potrubia, pásky, gravírovacie valce, poistky,
tesnenia, reťaze, pásy, laná, drôty, gumové pneumatiky, predmety zo skla, porcelánu alebo keramiky,
siete, tkaniny alebo prevádzkové médiá (napr. mazivá, palivo, katalyzátory), tvoria súčasť poistnou
udalosťou postihnutých elektronických zariadení, Poisťovateľ poskytne plnenie aj za tieto veci.
i) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné pracovné stroje bez
EČV, motorové a prípojné vozidlá s prideleným EČV alebo registračnou značkou, koľajové vozidlá.
j) Dojednáva sa, že pri poistení pojazdných pracovných strojov, motorových vozidiel a koľajových
vozidiel sú kryté aj škody na sklených dieloch a častiach týchto zariadení aj bez iného poškodenia
zariadenia.
k) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a vozidlá určené na prepravu
a dopravu osôb.
l) Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov a motorových vozidiel je celé územie SR okrem
autobusov, kde je miestom poistenia Európa.
m) Dojednáva sa, že poistenie pojazdných pracovných strojov, motorových vozidiel a koľajových
vozidiel sa vzťahuje aj na krytie rizika havárie. Haváriou sa rozumie náraz alebo stret, pričom náraz je
zrážka pojazdného pracovného stroja, motorového vozidla alebo koľajového vozidla s nepohyblivou
prekážkou (napr. stena, stojaci automobil, a pod…) a stret je zrážka pojazdného pracovného
motorového vozidla alebo koľajového vozidla stroja s pohyblivým objektom (napr. automobil, človek,
zviera, a pod…).

