Rámcová pojistná smlouva č. 2735303168 CZK i EUR

Zvláštní ujednání - typ S2
(Strojní pojištění včetně živelního pojištění, odcizení věci a vandalismu)
1. Pojištěná pojistná nebezpečí
Pojištění se uzavírá dle VPP obecná část UCZ/05, dle VPP zvláštní část UCZ/Str/05, dle VPP
zvláštní část UCZ/Živ/06 čl. 1, bod 1,2,3, dle VPP zvláštní část UCZ/Odc/06 čl. 1, bod 1 písm. a,b),
elektron.části dle VPP zvláštní část UCZ/Ele/05.
2. Místo pojištění
Místem pojištění je sídlo nájemce, provozovna či jiné místo pojištění, které je specifikováno
v leasingové smlouvě, úvěrové smlouvě, smlouvě o splátkovém prodeji či seznamu pojištěných
věcí, popř. v místě pracovní činnosti předmětu pojištění (pro mobilní zařízení) na území ČR. Za
příplatek lze místo pojištění rozšířit na území států EU.
3. Smluvní ujednání
Živelní pojištění
Maximální limit pojistného plnění z jedné pojistné události činí 400.000.000 Kč (tento limit neplatí
pro nebezpečí povodeň, záplava a zemětřesení). Pro nebezpečí povodeň, záplava a zemětřesení
se ujednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100.000.000 Kč pro místo pojištění,
kterým je sídlo nájemce, provozovna či jiné místo pojištění, které je specifikováno v leasingové
smlouvě, úvěrové smlouvě, smlouvě o splátkovém prodeji či seznamu pojištěných věcí, popř.
v místě pracovní činnosti předmětu pojištění (pro mobilní zařízení).
Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 neplatí ujednání v článku 3, bod 2, písmeno a – c), v článku 4, bod 2,
písmeno a) – b), v článku 7, bod 2, v článku 8, bod 1), bod 3 a 4 a v článku 9, bod 4 a 5.
V případě škod způsobených zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí se ujednává max.
roční sublimit plnění ve výši 10.000.000 Kč.
Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 se pojištění vztahuje i na sopečný výbuch.
Ujednává se, že pojistitel dle UCZ/Živ/06 čl. 11, bod 1 b) uhradí nezbytné náklady na demontáž
a opětovnou montáž nepoškozených pojištěných věcí, provedené v souvislosti s novým pořízením
nebo opravou věcí poškozených nebo zničených při pojistné události.
Ujednává se, že pojistitel dle UCZ/Živ/06 čl. 11, bod 1 d) uhradí nezbytné náklady vzniklé tím, že za
účelem obnovy nebo nového pořízení poškozené věci musí být jiné nepoškozené věci přemístěny
nebo ochráněny (náklady na přemístění a ochranu), náklady na přemístění a ochranu jsou zejména
výdaj na demontáž nebo opětovnou montáž strojů, za proražení, demolici nebo opětovné postavení
části budov nebo na zvětšení otvorů.
Za požár se považuje dle VPP UCZ/Živ/06 také zkrat v elektrickém vedení či jiném zařízení, pokud
se plamen vzniklý zkratem dále rozšířil.
Pojištění odcizení věci a vandalismu
Maximální roční limit pojistného plnění činí 200.000.000 Kč.

Platnost od 1. 8. 2008

1/3

Rámcová pojistná smlouva č. 2735303168 CZK i EUR

Způsob zabezpečení pojišťovaných předmětů se řídí dle níže uvedeného (odchylně od DPP
LIM/05):
a)

.
b)

c)

Zabezpečení strojů pevně umístěných v uzavřeném prostoru
V době nepřítomnosti obsluhy musí být veškeré dveře do místnosti, kde se nachází pojištěná
věc, řádně uzamčeny, okna a balkónové dveře řádně uzavřeny či uzamčeny jsou-li vybaveny
uzamykatelným systémem.
Zabezpečení u stavebních/zemědělských strojů umístěných v oploceném prostoru či
mimo oplocený prostor
V době nepřítomnosti obsluhy musí být tyto stroje uzamčeny a musí být aktivovány veškeré
bezpečnostní mechanismy, které jsou u stroje instalovány a které zabraňují odcizení nebo
neoprávněnému zacházení se strojem.
Zabezpečení ostatních předmětů pojištění v uzavřeném prostoru
pojistná částka do 50.000 Kč – zabezpečení dle LIM/05, Čl.1, Kap.I. A)
pojistná částka od 50.001 Kč – 200.000 Kč – zabezpečení dle LIM/05, Čl.1, Kap.I. B)
pojistná částka od 200.001 Kč – 500.000 Kč – zabezpečení dle LIM/05, Čl.1, Kap.I. C)
pojistná částka od 500.001 Kč – 2.000.000 Kč – zabezpečení dle LIM/05, Čl.1, Kap.I. D)
pojistná částka od 2.000.001 Kč – 4.000.000 Kč – zabezpečení dle LIM/05, Čl.1, Kap.I. E)
pojistná částka od 4.000.001 Kč – 8.000.000 Kč – zabezpečení dle LIM/05, Čl.1, Kap.I. G)

Odchylně od VPP UCZ/Odc/06 neplatí ujednání v článku 2, bod 6, písmeno a) a e) – pojištění se
vztahuje i na skleněné výplně a plasty.
Strojní pojištění
Maximální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí 100.000.000 Kč.
Odchylně od pojistných podmínek UCZ/Str/05, článku 1, bodu 2 se pojištění vztahuje též na
elektronická a elektrotechnická zařízení pojištěných strojů (včetně kabeláže) v rozsahu pojistných
podmínek UCZ/Ele/05
Odchylně od pojistných podmínek UCZ/Str/05, článku 1, bodu 3 se pojištění vztahuje na takové škody,
které částečně nebo zcela vylučují funkčnost či vyžadují opravu pojištěného stroje.
Odchylně od pojistných podmínek UCZ/Str/05, článku 1, bodu 5, písmene a) se pojištění vztahuje i na
škody vzniklé mechanickým poškrábáním lakovaných a leštěných ploch.
Odchylně od pojistných podmínek UCZ/Str/05, článku 1, bodu 6, písmene c) se pojištění vztahuje i na
součásti pro kluzná či valivá uložení pro přímočarý a rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců
apod.). Toto ujednání platí pouze pro stroje do 5 let stáři nebo do najetí 8.000 motohodin. Maximální
roční limit plnění pro škody na těchto součástech činí 3.000.000 Kč.
Odchylně od pojistných podmínek UCZ/Str/05, článku 1, bodu 7, písmene a) - c) se pojištění vztahuje
i na základy stroje, škody na stroji během skladování, transportu a instalace a příslušenství stroje.
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody dle UCZ/Str/05, článek 1, bod 7, písmeno d),
pojištění se však nevztahuje na škody na razících strojích (to jest stroje, které jsou určeny k ražbě
tunelů a štol).
V souladu s pojistnými podmínkami UCZ/Str/05, článkem 9, bodem 6, se pojištění vztahuje na zvláštní
výdaje, tj. výdaje za přesčasovou práci, práci v noci, ve dnech pracovního volna a klidu, expresní
příplatky, letecké dodávky náhradních dílů, cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.
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4. V této rámcové smlouvě je možnost sjednání připojištění:
Připojištění GAP
Za příplatek je možno sjednat připojištění změny stanovení horní hranice pojistného plnění.
V případě, kdy je předmět pojištění pronajat třetí osobě (zpravidla na základě smlouvy o finančním
leasingu), odpovídá horní hranice pojistného plnění nesplacené (zbytkové) hodnotě pojištěné věci
dle jejího leasingového splátkového kalendáře či nesplacené části úvěru poskytnutého za účelem
pořízení či nesplacené části kupní ceny v případě financování splátkovým prodejem pojištění věci
v případech, kdy jejich výše přesahuje časovou cenu pojištěné věci a to bezprostředně před
pojistnou událostí; v ostatních případech je postupováno dle UCZ/Str/05 článku 9 nebo UCZ/Ele/05
článku 9.
Nesplacenou (zbytkovou) hodnotu předmětu leasingu či nesplacenou částí úvěru či kupní ceny se
rozumí výše nesplaceného zůstatku ceny předmětu pronájmu, která je uvedena ve smlouvě
o leasingu či smlouvě o úvěru nebo splátkovém prodeji, ke dni vzniku pojistné události, a to bez
smluvních sankcí, prokázána originály smlouvy o leasingu či smlouvy o úvěru či smlouvy
o splátkovém prodeji vč. splátkových kalendářů.

Havarijní připojištění
U mobilních strojů je možné za příplatek sjednat připojištění škod při dopravní nehodě (pokud stroj
není havarijně pojištěn).

5. Ostatní ujednání:
Pojištěný je povinen oznámit vznik pojistné události bez zbytečného odkladu.
Odchylně od VPP nemusí být předložen do 15 dnů seznam poškozených nebo zničených
pojištěných věcí. Seznam bude předložen v termínu dle možností nájemce nebo pojistníka.
V případě pojistné události je třeba zabezpečit důkazy o rozsahu škody – např. šetření bude
provedeno Policií ČR, fotografickým či filmovým záznamem atd.
Odchylně od VPP bude pojistné plnění poskytováno v měně České republiky. Pro případný
přepočet EUR / Kč bude brán kurz ČNB platný k datu vzniku pojistné události.

Platnost od 1. 8. 2008

3/3

