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Zvláštní ujednání k pojišt ní stroj a za ízení
(stacionární i mobilní stroje)

1. Pojišt ná pojistná nebezpe í
1.1. Pojišt ní strojních rizik (MB)
1.1.1. Pojišt ní strojních rizik se sjednává jako pojišt ní škodové a ídí se stejn jako pojišt ní živelní
Všeobecnými pojistnými podmínkami pojišt ní majetku pro p ípad poškození nebo zni ení živelní
události – zvláštní ást – UCZ/Živ/06 a Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná ást – UCZ/05.
1.1.2. Pojistitel poskytne pojišt nému pojistné pln ní, pokud na pojišt ných v cech nebo jejich
ástech vzniknou jakékoli nep edvídané a náhlé v cné škody (nap . v d sledku vady v odlitcích nebo
v materiálu, chyby v návrhu, dílenské nebo montážní chyby, chyby v provedení, nedostate né
zkušenosti, nedbalosti, nedostatku vody v kotlích, fyzikální exploze, roztržení v d sledku odst edivých
sil, zkratu, atd.), které vyžadují opravu nebo náhradu a které nejsou v pojistné smlouv a jejích
p ílohách výslovn vylou eny.
1.1.3. Pojistné pln ní za takovou škodu nebo ztrátu bude provedeno prost ednictvím platby
v hotovosti, reprodukcí nebo opravou (vždy dle volby pojistitele), a to do výše pojistné ástky škodou
postižené položky za pojistný rok, celkem však ne výše, než iní celková pojistná ástka uvedená
v pojistné smlouv .
1.1.4. Toto pojišt ní se vztahuje na pojišt né v ci po jejich úsp šném uvedení do provozu, a již jsou
v provozu, i mimo n j, a již jsou demontovány za ú elem išt ní, opravy nebo p emíst ní v rámci
místa pojišt ní, b hem t chto prací resp. b hem následné op tovné montáže.
1.1.5. Výluky z pojišt ní
Pojistitel neposkytne pojistné pln ní za:
1. spoluú ast uvedenou v pojistné smlouv , které musí nést pojišt ný pro každou událost sám;
pokud však ztráta nebo škoda z jedné události postihne více p edm t pojišt ní, nemusí
pojistník nést více než nejvyšší jednotlivou spoluú ast pro dané p edm ty;
2. ztráty nebo škody na vym nitelném ná adí, jako jsou matrice, licí formy, ryté válce, díly, které
vykazují vzhledem k svému použití i charakteru vysokou míru opot ebení i ztrátu hodnoty –
jako šamotové vyzdívky, bourací kladiva, sklen né p edm ty, pásy, lana, dráty, gumové
plášt , nebo provozní média – nap . maziva, paliva, katalyzátory; ledaže tyto byly postiženy
škodou, která postihla rovn ž další ásti pojišt ného za ízení;
4. ztráty nebo škody, za které ru í výrobce, dodavatel nebo opravá ze zákona i smluvn ;
5. ztráty nebo škody vzniklé v d sledku závad nebo nedostatk , které existovaly na za átku
tohoto pojišt ní a byly pojišt nému nebo jeho zástupc m známy, a již pojistitel o t chto
závadách nebo nedostatcích v d l i nikoli;
6. ztráty nebo škody vzniklé úmyslným jednáním nebo v domou nedbalostí pojišt ného nebo
jeho zástupc ;
7. ztráty a škody vzniklé následkem války, invaze, nep átelského jednání, nep átelských akcí (a
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již byla vyhlášena válka, i nikoli), ob anské války, rebelie, revoluce, povstání, vzpoury,
odboje, stávky, výluky, ob anských nepokoj , vojenského i protiprávního uchopení moci
k vydávání rozkaz , innosti sabotér nebo osob jednajících z pov ení politické organizace
nebo jednajících ve spojení s takovou organizací; spiknutí, zabavení, násilného vyvlastn ní,
zabrání nebo zni ení i poškození majetku v souvislosti s na ízením vlády existující de jure
nebo de facto nebo státního orgánu;
8. veškeré následky jaderných reakcí, jaderného zá ení nebo radioaktivního zamo ení;
9. ztráty nebo škody, které lze p ímo odvodit ze stálých provozních vliv
kavitace, eroze, koroze, rez, inkrustace);

(nap . opot ebení,

10. náklady na odstran ní funk ních závad i výpadk
11. náklady na údržbu
podnik, výrobce)

i servisní práce provád né pojišt ným

i t etí stranou (opravárenský

12. škody vzniklé v d sledku provád ní test a experiment nad rámec b žných provozních test
nebo v d sledku použití stroj nebo za ízení, které nespl ují p edpisy výrobce, prodejce nebo
montážní organizace,
13. další škoda na za ízení vzniklá provozem za ízení p ed dokon ením opravy p vodní škody
14. škody spo ívající pouze v povrchovém poškození vzhledu za ízení
15. škody vyplývající ze zv tšení hmoty nebo ztvrdnutí výrobku i materiálu, ledaže by takový
proces byl d sledkem poškození pojišt ného za ízení
16. základy a nosné konstrukce, na nichž jsou umíst ny stroje a za ízení statické povahy (nejsouli tyto základy a nosné konstrukce sou ástí pojišt né v ci)
17. následné škody nebo ru ení všeho druhu, platby, které p esahují v cnou škodu ve smyslu
tohoto pojišt ní.
Pokud pojistitel v žalob , v procesu nebo jiném ízení uplat uje, že ztráty, zni ení, poškození nebo
vznik povinnosti náhrady škody nejsou v d sledku výhrad výluky 7. tohoto lánku pojišt ním kryty,
p ísluší d kazní b emeno o tom, že tyto ztráty, zni ení, poškození nebo vznik povinnosti náhrady
škody pojišt ním kryty jsou, pojišt nému.
1.2. Pojišt ní elektronických rizik (EE)
1.2.1. Pojišt ní elektronických rizik se sjednává jako pojišt ní škodové a ídí se stejn jako pojišt ní
živelní Všeobecnými pojistnými podmínkami pojišt ní majetku pro p ípad poškození nebo zni ení
živelní událostí – zvláštní ást – UCZ/Živ/06 a Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná ást –
UCZ/05.
Pojišt ní se vztahuje na datová média a programové vybavení, za p edpokladu, že jsou sou ástí
p edm tu financování; krytí je však omezeno na základní uživatelský software a standardní licen ní
software.
Pojišt ní se nevztahuje na po íta ový hardware, který je sou ástí obráb cích stroj
a
programovatelných automat nebo který je v souvislosti s nimi používán. P edm tem pojišt ní rovn ž
nejsou hasební nápln pojišt ných hasicích za ízení.
1.2.2. Pojistitel poskytne pojišt nému pojistné pln ní, pokud na pojišt ných v cech nebo jejich
ástech vzniknou jakékoli nep edvídané a náhlé v cné škody, které vyžadují opravu nebo náhradu a
které nejsou v pojistné smlouv a jejích p ílohách výslovn vylou eny.
1.2.3. Pojistné pln ní za takovou škodu nebo ztrátu bude provedeno prost ednictvím platby
v hotovosti, reprodukcí nebo opravou (vždy dle volby pojistitele), a to do výše pojistné ástky škodou
postižené položky za pojistný rok, celkem však ne výše, než iní celková pojistná ástka uvedená
v pojistné smlouv .
1.2.4. Toto pojišt ní se vztahuje na pojišt né v ci po jejich úsp šném uvedení do provozu, a již jsou
v provozu, i mimo n j, a již jsou demontovány za ú elem išt ní, údržby nebo p emíst ní v rámci
místa pojišt ní, a to b hem t chto prací resp. b hem následné op tovné montáže.
1.2.5. Výluky z pojišt ní
Pojistitel neposkytne pojistná pln ní pojišt nému ve v ci ztrát, poškození a vzniku povinnosti náhrady
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škody, které jsou p ímo nebo nep ímo zp sobeny, které p ímo nebo nep ímo vzniknou nebo jsou
zvýšeny
1. válkou, invazí, nep átelským jednáním, nep átelskými akcemi (a již byla vyhlášena válka, i
nikoli), ob anskou válkou, rebelií, revolucí, povstáním, vzpourou, odbojem, stávkou, výlukou,
ob anskými nepokoji, vojenskou i protiprávn uchopenou mocí k vydávání rozkaz , inností
sabotér nebo osob jednajících z pov ení politické organizace nebo ve spojení s takovou
organizací; spiknutím, zabavením, násilným vyvlastn ním, zabráním nebo zni ením i
poškozením majetku v souvislosti s na ízením vlády existující de jure nebo de facto nebo
státního orgánu;
2. jadernou reakcí, jaderným zá ením nebo radioaktivním zamo ením;
3. úmyslným jednáním nebo v domou nedbalostí pojišt ného nebo jeho zástupc ;
4. spoluú ast uvedenou v pojistné smlouv , kterou musí nést pojišt ný pro každou událost sám;
pokud však ztráta nebo škoda z jedné události postihne více p edm t pojišt ní, nemusí
pojistník nést více než nejvyšší jednotlivou spoluú ast pro dané p edm ty;
5. ztráty nebo škody vzniklé v d sledku závad nebo nedostatk , které existovaly na za átku
tohoto pojišt ní a byly pojišt nému nebo jeho zástupc m známy, a již pojistitel o t chto
závadách nebo nedostatcích v d l, i nikoli;
6. ztráty nebo škody, které p ímo souvisejí s provozními vlivy (nap . opot ebení, kavitace, eroze,
koroze, inkrustace), nebo s postupným poškozováním v d sledku pov trnostních vliv ;
7. náklady vynaložené v souvislosti s odstra ováním funk ních závad, ledaže tyto závady byly
zp sobeny škodou na pojišt ných v cech, na kterou se vztahuje povinnost náhrady;
8. náklady vynaložené v souvislosti s údržbou pojišt ných v cí, p i emž tyto výluky platí také pro
díly vym n né b hem t chto údržbových prací.
9. ztráty nebo škody, za které ru í výrobce, dodavatel nebo opravá ze zákona i smluvn ;
10. ztráty nájemních za ízení, nebo škody na t chto za ízeních, za které ru í majitel ze zákona
nebo v rámci nájemní smlouvy a/nebo smlouvy o údržb ;
11. následné škody jakéhokoli druhu, v etn smluvních pokut, ztrát v d sledku prodlení, nepln ní,
zrušení smlouvy;
12. ztráty lamp, žárovek, výbojek, elektronek, pásek, pojistek, t sn ní, emen , lan, drát , et z ,
gumových pláš , vym nitelných pracovních nástroj , rytých válc , sklen ných,
porcelánových a keramických p edm t , sít nebo tkaniv nebo jakýchkoli provozních medií
(nap . maziva, palivo, chemikálie, nápln ), nebo škody na t chto p edm tech;
13. estetické nedostatky, nap . škrábnutí na nat eném, lešt ném nebo smaltovaném povrchu.
14. škody zcela nebo z ásti vzniklé v d sledku technických úprav pojišt ného za ízení, pokud
k t mto úpravám výrobce neposkytl písemný souhlas.
15. škody, zcela nebo áste n zp sobené nerespektováním návod a p edpis k obsluze
16. škody vzniklé chybným zadáním dat nebo softwarovou chybou
Dojde-li ke škod , kdy by bylo možno aplikovat výluku ad 12. i 13. poskytne pojistitel náhradu škody
v p ípad , že tyto díly byly postiženy i jinou škodou nebo ztrátou pojišt ných v cí, která podléhá
povinnosti náhrady.
Pokud pojistitel v žalob , v procesu nebo jiném ízení uplat uje, že ztráty, zni ení, poškození nebo
vznik povinnosti náhrady škody nejsou v d sledku výhrad výluky uvedené v bodu 1. tohoto lánku
pojišt ním kryty, p ísluší d kazní b emeno o tom, že tyto ztráty, zni ení, poškození nebo vznik
povinnosti náhrady škody pojišt ním kryty jsou, pojišt nému.
1.3. Živelní pojišt ní
1.3.1. Pojišt ní majetku (v ci) pro p ípad poškození nebo zni ení živelní událostí (dále též jen „živelní
pojišt ní“) je upraveno a ídí se ustanoveními zvláštní ásti VPP UCZ/Živ/06, a sjednává se v rozsahu
pojišt ní na pojistná nebezpe í dle VPP UCZ/Živ/06 lánek 1, odst. 1., odst. 2. a), b), c) ,d), e), f)
a odst. 3.
1.3.2. Odchyln od l.2, odst.1. se ujednává, že limit pojistného pln ní pro škody zp sobené kou em
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se ze zn ní uvedeného odstavce vypouští.
1.3.3. Ujednává se, že odst. 2.a) l.3 VPP UCZ/Živ/06 se ruší a nahrazuje se následujícím zn ním:
a) vniknutím atmosférických srážek nebo ne istot do budovy a následným poškozením pojišt né v ci
v ní umíst né, pokud k n mu nedošlo vlivem poškození stavebních sou ástí následkem vich ice.
1.3.4. Odchyln od l.7, odst. 2. VPP UCZ/Živ/06 se ujednává, že pojišt ní se vztahuje na škody na
v cech pojišt ných dle této smlouvy.
1.3.5. Ujednává se, že odst. 1. l.8 VPP UCZ/Živ/06 se ruší bez náhrady, stejn jako odst. 3.b), 3.c)
a 3.d) téhož lánku.
1.3.6. Ujednává se, že odst. 4.a) l.9 VPP UCZ/Živ/06 se ruší bez náhrady, stejn jako odst. 4.c) téhož
lánku.
1.3.7. Odchyln od ustanovení l.10, odst. 4.d) VPP UCZ/Živ/06 se ujednává, že pojišt ní se vztahuje
i na škody na pojízdných strojních za ízeních, lhostejno, zda jim je p id lována RZ a to v etn škod
vzniklých p i p eprav po vlastní ose p i silni ním provozu.
1.3.8. Ujednává se, že text „v d sledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti pojišt ného“, který je sou ástí
zn ní odstavce d) l. 13 VPP UCZ/Živ/06, se nahrazuje textem „v d sledku úmyslu nebo v domé
nedbalosti pojišt ného“.
1.3.9. Odchyln od ustanovení l.18, odst. 2.a) VPP UCZ/Živ/06 se ujednává, že v p ípad totální
škody vzniká pojišt nému právo, aby mu pojistitel vyplatil obecnou cenu v ci, tj. b žnou tržní cenu
v ci odpovídající jejímu stavu bezprost edn p ed pojistnou událostí, sníženou o spoluú ast a cenu
využitelných zbytk . Tímto ujednáním není nicmén dot eno ustanovení odstavce 2. tohoto lánku V.
– „Dopl kové pojišt ní finan ních rizik – GAP“, jehož zn ní má p ed tímto ujednáním p ednost.
1.3.10. Ujednává se, že odst. 3. a 5. l. 18 VPP UCZ/Živ/06 se ruší bez náhrady.
1.4. Pojišt ní pro p ípad odcizení v ci a vandalismu
1.4.1. Pojišt ní majetku (v ci) pro p ípad odcizení (dále též jen „pojišt ní odcizení“) je upraveno a ídí
se ustanoveními zvláštní ásti VPP UCZ/Odc/06, a sjednává se v rozsahu pojišt ní na pojistná
nebezpe í dle VPP UCZ/Odc/06 lánek 1 odst. 1. písmeno a), b) a d) a odst. 2.
1.4.2. Odchyln od l.2, odst. 4.d) VPP UCZ/Odc/06 se ujednává, že pojišt ní se vztahuje i na škody
na pojízdných strojních za ízeních, lhostejno, zda jim je p id lována RZ .
1.4.3. Odchyln od ustanovení l.10, odst. 2.a) VPP UCZ/Odc/06 se ujednává, že v p ípad totální
škody vzniká pojišt nému právo, aby mu pojistitel vyplatil obecnou cenu v ci, tj. b žnou tržní cenu
v ci odpovídající jejímu stavu bezprost edn p ed pojistnou událostí, sníženou o spoluú ast a cenu
využitelných zbytk . Tímto ujednáním není nicmén dot eno ustanovení odstavce 2. tohoto lánku V.
– „Dopl kové pojišt ní finan ních rizik – GAP“, jehož zn ní má p ed tímto ujednáním p ednost.
1.4.4. Ujednává se, že odst. 4. a 6. l. 10 VPP UCZ/Odc/06 se ruší bez náhrady.
1.4.5. Pro ú ely této smlouvy se odchyln od DPP LIM/05 ujednává následující zabezpe ení pro
p ípad odcizení v cí pojišt ných dle této smlouvy:
a) Zabezpe ení v cí umíst ných v uzav eném prostoru (tzn. v halách, budovách apod.):
V ci musí být umíst ny v uzam eném prostoru, jehož veškeré hlavní vchodové vstupy (dve e)
budou uzam eny bezpe nostním uzamykacím systémem, okna musí být pevn uzav ena bez
možnosti otev ení z venkovní strany. Všechny mobilní stroje budou navíc uzam eny
bezpe nostním uzamykatelným systémem standardn dodávaným výrobcem v ci.
b) Zabezpe ení stroj umíst ných v oploceném prostoru (týká se za ízení, které pro jejich
zna nou hmotnost i rozm ry nelze umístit do uzav eného prostoru):
Stroje musí být uzav eny v oploceném prostoru s minimální výškou plotu 180 cm a vrata musí být
uzam ena zapušt ným dozickým zámkem nebo dv ma visacími zámky s profilovanou
cylindrickou vložkou a tlouš kou t menu min. 8 mm. Prvky, jež oko zámku spojuje a uzamyká
k sob , musí mít minimáln stejný pr ez jako oko zámku. Vrata musí být zajišt na proti vysazení
z pant .
Všechny mobilní stroje budou navíc uzam eny bezpe nostním uzamykatelným systémem
standardn dodávaným výrobcem v ci.
c) Zabezpe ení stroj
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uzav ený prostor, (týká se za ízení, které pro jejich zna nou hmotnost i rozm ry resp. z d vodu
pracovní innosti nemohou být umíst ny v uzav eném resp. v oploceném prostoru):
Všechny mobilní stroje budou uzam eny bezpe nostním uzamykatelným systémem standardn
dodávaným výrobcem v ci.
d) Zabezpe ení elektronických za ízení proti odcizení p i p eprav motorovým vozidlem:
V p ípad odcizení pojišt né v ci z pozemního vozidla, poskytne pojistitel pojistné pln ní pouze
tehdy, jestliže:
je vozidlo vybaveno pevnou st echou,
bylo vozidlo odstaveno ádn uzam ené,
pojistná událost se stala prokazateln mezi 6. a 22. hodinou,
pojišt ná v c se nacházela v prostoru kufru, zvn jšku neviditelná
Uvedené asové omezení neplatí, pokud bylo vozidlo odstaveno v uzam ené garáži, nebo na
hlídaném parkovišti.
2. Místo pojišt ní
Pro stacionární stroje se sjednává jako místo pojišt ní provozovna klienta (p i emž na pojišt ní
samotné nemá vliv p est hování provozovny klienta, v rámci kterého dojde k p emíst ní p edm tu
pojišt ní) s adresou na území eské republiky.
Pro mobilní stroje a p enosná za ízení se sjednává jako místo pojišt ní území eské republiky a
území stát , s nimiž má eská republika spole nou hranici.
3. Pojistné pln ní
3.1. Spole ná ustanovení k pojišt ní majetku, definice použitých pojm
Odchyln od všeobecných pojistných podmínek i smluvních ujednání se ujednává, že v p ípad
áste né škody bude - pro ú ely stanovení pojistného pln ní - ástka odpovídající náklad m na
opravu poškozené v ci p i jejím stanovení rozpo tem omezena hodnotou vypo tenou samostatným
likvidátorem pojistných událostí, byl-li v daném p ípad výpo et proveden.
áste nou škodou se rozumí škoda, kdy náklady na opravu poškozené v ci nep evýší její obecnou
cenu bezprost edn p ed pojistnou událostí.
Totální škodou se rozumí ztráta možnosti pojišt nou v cí jakkoli disponovat v d sledku její krádeže i
poh ešování; v p ípad fyzického poškození v ci pak jde o totální škodu tehdy, p esahují-li celkové
náklady na opravu v ci její obecnou cenu, tj. b žnou tržní cenu v ci, bezprost edn p ed pojistnou
událostí.
3.2. Spole ná ustanovení k pojišt ní strojních a elektronických rizik
a)

áste ná škoda - u škod na pojišt né v ci, které lze opravit, poskytne pojistitel náhradu za
náklady vynaložené nutn na obnovu provozního stavu v ci, který existoval p ed výskytem
škody. Navíc p ejímá náklady na demontáž a remontáž, vynaložené na provedení opravy,
jakož i b žné dopravné ur ené na dopravu do opravny a zp t, p ípadná cla a poplatky, za
p edpokladu, že jsou tyto náklady obsaženy v pojistné ástce. Jsou-li opravy provád ny ve
vlastní opravn pojistníka, poskytne pojistitel náhradu za materiálové a mzdové náklady
vynaložené pro ú ely opravy, jakož i za p im enou režii ur enou na krytí b žných náklad .
Snížení hodnoty nahrazených díl se neode ítá; z statkové hodnoty (hodnoty zbytk , které
lze znovu použít nebo prodat) se však zapo ítávají.

Pokud dosahují nebo p esahují výše uvedené náklady na opravu obecnou hodnotu pojišt ných v cí
bezprost edn p ed výskytem škody, provádí se likvidace škody podle bodu b).
b) Totální škoda - v p ípad zni ení pojišt né v ci nahradí pojistitel asovou hodnotu pojišt né
v ci bezprost edn p ed výskytem škody, v etn b žného dopravného a náklad na montáž,
jakož i p ípadných cel a daní, v rozsahu, ve kterém jsou tyto náklady obsaženy v pojistné
ástce; Pojistitel krom toho nahradí všechny náklady, které b žn vzniknou vzhledem
k demontáži zni ené v ci, p i emž je t eba zapo ítat z statkovou hodnotu (hodnotu zbytk ,
které lze znovu použít nebo prodat).
Odchyln od ustanovení odst. 3.2.b) pro pojišt ní strojních rizik (MB) a pro pojišt ní elektronických
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rizik (EE) se ujednává, že v p ípad totální škody vzniká pojišt nému právo, aby mu pojistitel vyplatil
obecnou cenu v ci, tj. b žnou tržní cenu v ci odpovídající jejímu stavu bezprost edn p ed pojistnou
událostí, sníženou o spoluú ast a cenu využitelných zbytk . Pojistitel krom toho nahradí všechny
náklady, které b žn vzniknou vzhledem k demontáži a likvidaci zni ené v ci a to do výše 5 %
z pojistné ástky v ci. Tímto ujednáním není nicmén
dot eno ustanovení odst. 4 – „Dopl kové
pojišt ní finan ních rizik – GAP“, jehož zn ní má p ed tímto ujednáním p ednost.
P irážky za p es asy, no ní práci, práci ve dnech zákonných svátk nebo p irážky za sp šnou
dopravu jsou do pojišt ní zahrnuty pouze v p ípad , pokud byly výslovn písemn sjednány.
Pojistitel neposkytne v rámci tohoto smluvního ujednání pojistné pln ní za náklady na p ípadné
zm ny, dopl ky, zdokonalení a na údržbové a revizní práce.
Náklady na provizorní opravy nese pojistitel pouze v p ípad , že tyto opravy p edstavují ást kone né
opravy a že se jimi nezvyšují celkové náklady na opravu.
3.3. Sjednává se limit pln ní EUR 500.000 na jednu pojistnou událost u jednoho konkrétního subjektu
v míst pojišt ní na specifické adrese.
Pro ú ely pojistné smlouvy . 2733307724 se ujednává, že pojistné pln ní bude v p ípad áste né
škody vyplaceno v K , v p ípad škody totální v EUR. V p ípad pot eby konverze m n bude použit
kurz devizového trhu (stanovený NB) k rozhodnému dni, kterým je v p ípad pojistného pln ní datum
vzniku pojistné události.
4. Dopl kové pojišt ní finan ních rizik - GAP
Tímto se ujednává, že pokud p edm t pojišt ní utrpí totální škodu ve smyslu definice uvedené v odst.
3.1. tohoto zvláštního ujednání, stanoví se celkové pojistné pln ní z této smlouvy (pojišt ní majetku a
finan ních rizik) jako nesplacená (zbytková) hodnota pojišt né v ci, vyplývající ze smlouvy o
leasingu/úv ru/splátkovém prodeji, p ípadn jako sou et dosud nezaplacených splátek ve smyslu
p íslušného splátkového kalendá e ( i obdobného instrumentu nazývaného odlišn u r zných
finan ních produkt ), to se však týká výlu n p ípad , kdy nesplacená hodnota p edm tu financování
nebo sou et dosud nezaplacených splátek p esahuje obecnou cenu pojišt né v ci bezprost edn
p ed pojistnou událostí; v ostatních p ípadech budiž postupováno jako by toto pojišt ní nebylo
sjednáno, tj. jako by pro p edm t financování bylo sjednáno pouze pojišt ní majetku ve smyslu bodu
1. tohoto lánku V. Od takto stanoveného celkového pojistného pln ní bude p ed jeho výplatou
pojišt nému ode tena hodnota zbytk a sjednaná spoluú ast.
Nesplacenou (zbytkovou) hodnotou p edm tu financování se p itom rozumí výše nesplaceného
z statku ceny p edm tu financování, která vyplývá ze smlouvy o financování, ke dni vzniku pojistné
události, a to bez smluvních sankcí, prokázaná originály p íslušné smlouvy v . splátkových kalendá ;
obdobným zp sobem bude stanoven sou et dosud nezaplacených splátek
5. Hlášení pojistných událostí
Vznik škodní události ohlásí klient bez zbyte ného odkladu spole nosti pov ené pojistitelem
k likvidaci škodních, kterou je spole nost
vrs-SPP
V trná 861
38301 Prachatice
na tel. lince +420 388 323 582, kde bude informován o dalším postupu. Hlavní kontaktní osobou na
stran samostatného likvidátora je pak Ing. Radek Hudeck, tel.:+420 725 514 664.
Odchyln od lánku 21 odstavce 3 písmeno c) Všeobecných pojistných podmínek UCZ/Živ/06 a lánu
13 odstavce 4 písmene c) Všeobecných pojistných podmínek UCZ/Odc/06 se stanoví, že klient je
oprávn n za ít s odstra ováním stavu vzniklého pojistnou událostí i bez souhlasu pojistitele, avšak
pouze hrozí-li mu ušlý zisk. Je však povinen ádn zdokumentovat (v . provedení fotodokumentace)
stav pojišt ného p edm tu po pojistné události a postup odstra ování následk pojistné události. Toto
ujednání se vztahuje na p ípady, kdy odhadovaná výše škody nep esáhne ástku K 500.000,-.
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