Zvláštní pojistné podmínky
pro doplňkové pojištění strojů
H-300/19

Článek 1
Úvodní ustanovení
▶ Doplňkové pojištění strojů (dále jen pojištění strojů) se řídí
pojistnou smlouvou, těmito zvláštními pojistnými podmínkami
pro doplňkové pojištění strojů (dále jen ZPP), všeobecnými
pojistnými podmínkami pro pojištění vozidel uvedenými
v pojistné smlouvě (dále jen VPP), zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, a dalšími příslušnými právními předpisy.
Článek 2
Předmět pojištění
▶ 1) Předmětem pojištění jsou jednotlivé stroje, které jsou
uvedeny v pojistné smlouvě, včetně jejich výbavy a příslušenství
(dále jen pojištěný stroj).
▶ 2) Pojištěným strojem může být:
a) strojní nástavba pojištěného vozidla, která s pojištěným
vozidlem tvoří funkční celek, nebo
b) pojištěné vozidlo včetně případné strojní nástavby, která
s ním tvoří funkční celek.
Článek 3
Pojistná událost
▶ Pojistnou událostí je poškození nebo zničení pojištěného
stroje, které nastalo při pracovní činnosti stroje, omezuje nebo
vylučuje jeho funkčnost a bylo způsobeno za trvání pojištění na
území platnosti pojištění jakoukoli nahodilou událostí, jež není
z pojištění vyloučena.
Článek 4
Územní platnost pojištění
▶ Pojištění platí na území České republiky, není-li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak.
Článek 5
Vznik, trvání a zánik pojištění
▶ 1) Pojištění strojů je doplňkovým pojištěním k hlavnímu
pojištění sjednanému k pojištěnému vozidlu u pojistitele.
Hlavním pojištěním je havarijní pojištění.
▶ 2) Trvání doplňkového pojištění je podmíněno trváním hlavního
pojištění.
▶ 3) Vedle důvodů uvedených ve VPP zaniká toto pojištění:
a) zánikem hlavního pojištění;
b) totálním poškozením pojištěného stroje, které bylo zjištěno
šetřením pojistné události uplatněné z tohoto pojištění.
Článek 6
Výluky z pojištění
▶ 1) Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody
vzniklé na stroji, který
a) nebyl v době vzniku pojištění v provozuschopném stavu;
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b) nebyl uveden do provozu v souladu s platnými předpisy
a požadavky výrobce;
c) byl v době vzniku škody ve zkušebním provozu nebo byl
předmětem přejímacího testu.
▶ 2) Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody
vzniklé:
a) při pohybu či jízdě stroje za účelem jeho přemístění, aniž by
stroj současně prováděl pracovní činnost;
b) následkem vady nebo poškození, které měl pojištěný stroj již
v době uzavření pojistné smlouvy nebo dodatku a které byly
nebo mohly být pojistníkovi nebo pojištěnému známy;
c) požárem, průvodními jevy požáru, výbuchem, přímým úderem
blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho
nákladu, aerodynamickým třeskem při přeletu nadzvukového
letadla, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsouli součástí pojištěného stroje, působením kouře, který unikl
z technického zařízení v místě pojištění;
d) povodní, záplavou, větrem, krupobitím, sesouváním půdy,
zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin,
otřesy zemského povrchu, kapalinou unikající z vodovodních
zařízení a médiem vytékajícím z hasicího zařízení;
e) tíhou sněhu nebo námrazy, působením rozpínavosti ledu
a prosakováním tajícího sněhu nebo ledu;
f) krádeží, loupeží, ztrátou, zpronevěrou, podvodem, zatajením;
g) n
 ásledkem trvalého vlivu provozu, přirozeného opotřebení,
kavitace, koroze, postupného stárnutí, únavy materiálu,
nedostatečného používání, dlouhodobého skladování,
usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin;
h) poškozením nebo zničením, za které je dodavatel nebo jiný
smluvní partner odpovědný podle právního předpisu nebo
smlouvy, včetně odpovědnosti za vady (záruky);
i) během přepravy stroje jako nákladu;
j) působením kybernetických nebezpečí;
k) v důsledku jakéhokoli porušení duševních majetkových práv
(ochranné známky, autorského práva, patentu apod.);
l) úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením; pojištění
se však vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení
pojištěného stroje, pokud se nejedná o čin osob podle VPP
čl. 26 odst. 1 písm. e) a škodu šetřila policie.
▶ 3) Nedošlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému
poškození nebo zničení pojištěného stroje, za něž 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 (např. řezné nástroje,
matrice, formy, razidla);
b) dílů a částí, které se pravidelně vyměňují pro rychlé
opotřebení nebo stárnutí (např. hadice, těsnění, pásy, řetězy,
řemeny, pneumatiky, lana, dráty, síta, pracovní části drtičů,
žáruvzdorné vyzdívky, akumulátory, odporová topná tělesa,
žárovky, výbojky);
c) strojních součástí pro kluzná nebo valivá uložení pro
přímočarý nebo rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky
válců);
d) skleněných dílů a částí, činných médií a provozních kapalin
(např. paliva, maziva, chemikálie, filtrační hmoty, chladicí
kapaliny, katalyzátory).
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▶ 4) Pojistitel neposkytne pojistné plnění za náklady:
a) které by bylo nutno vynaložit nezávisle na vzniku pojistné
události (např. náklady na údržbu);
b) vynaložené na jakoukoli změnu nebo vylepšení stroje.
▶ 5) Z výluk uvedených ve VPP v článku 26 se na pojištění strojů
vztahují pouze následující:
	odst. 1 písm. e) až h), k), l); odst. 2; odst. 3 písm. a);
odst. 4 písm. a); odst. 5; odst. 9; odst. 10.
▶ 6) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené
v pojistné smlouvě nebo vyplývající z právních předpisů.
Článek 7
Povinnosti pojistníka a pojištěného,
důsledky porušení povinností
▶ 1) Pojištěný je zejména povinen:
a) používat pojištěný stroj pouze k účelu stanovenému
výrobcem, podle návodu k obsluze nebo technických
podmínek, dodržovat technické a další normy vztahující se na
provoz a údržbu pojištěného stroje;
b) zabezpečit obsluhu nebo řízení pojištěného stroje osobou,
která má předepsanou kvalifikaci či oprávnění nebo, pokud
není kvaliﬁkace či oprávnění předepsáno, osobou, která byla
prokazatelně pro obsluhu nebo řízení zaškolena;
c) v případě vzniku škody uschovat veškeré poškozené díly,
dokud pojistitel nevydá souhlas s jejich likvidací.
▶ 2) Mělo-li porušení povinností uvedených v odst. 1 tohoto
článku podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh
nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo
určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit
pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na
rozsah jeho povinnosti plnit.
▶ 3) Další povinnosti pojistníka a pojištěného a důsledky
porušení povinností mohou vyplývat z ustanovení pojistné
smlouvy, VPP nebo z právních předpisů.
Článek 8
Hranice pojistného plnění
▶ 1) Hranicí pojistného plnění je pojistná částka.
▶ 2) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala
obvyklé ceně pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy,
není-li ujednáno jinak.
Článek 9
Pojistné plnění
▶ 1) Není-li ujednáno jinak, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí
pojistitel vyplatil pojistné plnění v následujícím rozsahu:
a) v případě totálního poškození pojištěného stroje částku ve
výši obvyklé ceny bezprostředně před pojistnou událostí
snížené o cenu využitelných zbytků,
b) v případě parciálního poškození pojištěného stroje:
i) částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu
poškozeného stroje sníženou o cenu využitelných zbytků
nahrazovaných částí, jestliže stáří stroje v době vzniku
pojistné události nepřesáhlo 5 let, nebo
ii) částku podle bodu i) písm. b) tohoto odstavce sníženou
v souvislosti s opotřebením poškozených částí o 10 % za
každý započatý rok, o který stáří stroje v době pojistné
události přesáhlo 5 let; toto snížení však nepřesáhne 50 %,
přičemž následně odečte spoluúčast.
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▶ 2) Pojistitel nahradí také účelně vynaložené náklady na:
a) provizorní opravu, pokud se tím nezvýší náklady na celkovou
opravu, v opačném případě pouze tehdy, pokud jejich
vynaložení pojistitel předem odsouhlasil;
b) demontáž a montáž poškozeného pojištěného stroje;
c) expresní dopravu náhradních dílů, pokud je nebylo účelné
zajistit obvyklou dopravou a pokud jejich vynaložení
pojistitel předem odsouhlasil.
Článek 10
Výklad pojmů
▶ 1) Data jsou strojně nebo elektronicky zpracovatelné informace.
▶ 2) Kapalinou unikající z vodovodních zařízení se rozumí voda,
topná, klimatizační a hasicí média.
▶ 3) Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených
v atmosféře.
▶ 4) Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly
nesoucí je v atmosféře (včetně např. horkovzdušného balónu,
vzducholodě).
▶ 5) Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí
takový pohyb tělesa, který má znaky pádu způsobeného zemskou
gravitací.
▶ 6) 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
je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným
způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je
zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
▶ 7) Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště
nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou
rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není
působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání
s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu
v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se hoření vzniklé
zkratem dále nerozšířilo.
▶ 8) Provozuschopný stav je takový stav stroje, ve kterém je po
úspěšně dokončeném přejímacím testu a zkušebním provozu
schopen plnit určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů
v mezích stanovených technickou dokumentací.
▶ 9) Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření
vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při
zásahu proti požáru.
▶ 10) Přímým úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední
působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na
předmět pojištění, kdy škoda je zjistitelná podle viditelných
destrukčních účinků na předmětu pojištění nebo na budově, ve
které se předmět pojištění v době pojistné události nacházel.
Přímým úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné
nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení
blesku na tato vedení. Bleskem se rozumí přírodní atmosférický
výboj.
▶ 11) Přirozeným opotřebením je pozvolný proces spotřeby
stroje způsobený jeho používáním během provozu nebo jinými
aktivními vnějšími vlivy dlouhodobějšího charakteru
(např. trvalým působením chemických, teplotních, mechanických
vlivů a elektrických vlivů). Projevuje se především postupným
snižováním hodnot parametrů stanovených výrobcem pro daný
stroj.
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▶ 12) Příslušenstvím stroje jsou zařízení a prostředky spojené se
strojem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost
stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují
data.
▶ 13) Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy se masa
sněhu nebo ledu náhle uvolní a řítí se do údolí.
▶ 14) Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí
pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému
dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti, při
porušení podmínek rovnováhy svahu.
▶ 15) Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní
statické působení jejich nadměrné hmotnosti na vozidlo. Za
nadměrnou se považuje taková hmotnost sněhu nebo námrazy,
která se v dané oblasti běžně nevyskytuje. Za škody způsobené
tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažují škody způsobené
rozpínavostí ledu a prosakováním tajícího sněhu nebo ledu.
▶ 16) Údržbou stroje se rozumí souhrn činností zajišťujících
technickou způsobilost, provozuschopnost, hospodárnost
a bezpečnost provozu stroje. Tyto činnosti spočívají zejména
v pravidelných prohlídkách, ošetřování, seřizování, plnění
termínů mazacích plánů a včasné výměně opotřebených dílů,
a to v souladu s platnými předpisy, návodem nebo pokyny
danými výrobcem.
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▶ 17) Vodovodním zařízením se rozumí:
a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur
a zařízení na ně připojených;
b) rozvody topných a klimatizačních systémů, včetně těles
a zařízení na ně připojených.
Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější
dešťové svody.
▶ 18) Výbavou se rozumí základní výbava dodávaná k danému
typu stroje výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou.
Za výbavu stroje se nepovažují data.
▶ 19) Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly
spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se
dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Za výbuch se
nepovažuje aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím
prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se
energie výbuchu cílevědomě využívá.
▶ 20) Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která
po určitou dobu stojí nebo proudí.
▶ 21) Zatajením stroje se rozumí přivlastnění si stroje, který
se dostal do moci pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez
svolení pojištěného.
▶ 22) Ztrátou stroje se rozumí stav, kdy osoba oprávněná s tímto
strojem disponovat pozbyla nezávisle na své vůli možnost se
strojem disponovat.
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