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Zvláštní ujednání k pojišt ění pojízdných stroj ů a zařízení poj. KOOPERATIVA 
 
1) Předmětem pojišt ění:  

• Jsou jednotlivé vlastní stroje včetně výbavy a příslušenství max. stáří do 10 let (nové i použité stroje). 
Předmětem pojišt ění jsou pouze p ředměty ve vlastnictví SGEF . 

 
• Pro určení stáří stoje je rozhodující rok výroby. Ujednání (úplné znění) naleznete v ZPP (zvláštních 

pojistných podmínkách pro pojištění strojů)  P300/05 článek I. bod 5.  
 

• Do pojištění nelze zahrnout:  lod ě, plavidla a letadla všeho druhu, cennosti, cenné v ěci, v ěci zvláštní 
hodnoty a písemnosti a dále motorová vozidla  vyjma pracovních strojů samojízdných, pracovních strojů 
přípojných a motorových vozidel, které jsou podvozky pro speciální nástavby (např. mobilní jeřáby, 
domíchávače betonu, komunální technika, kontejnerové nástavby; - sklopky, cisterny, hydraulické 
mechanismy a sila instalované na nákladních automobilech), přičemž tato motorová vozidla jsou pojištěna 
odchylně od ZPP P - 300/05 článek I., bod (8), písm. a). 

 
2) Pojištění se sjednává pro věci, které jsou v okamžiku počátku pojištění nepoškozené, technicky způsobilé  

k provozu.  
 
3) Rozsah pojišt ění:  strojní riziko, živel, odcizení, vandalismus, havarijní riziko – v rozsahu Allrisk – pojištění 

strojů se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení stroje jakoukoliv nahodilou událostí, která není 
v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvy vyloučena.    

 
Pojištění strojů se řídí:   
Úplné znění všech pojistných podmínek a doložek naleznete na webové stránce v příslušné sekci pojištění.  

 
a) Všeobecné pojistné podmínky:   VPP P-100/05 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění 
majetku a odpovědnosti 

  
 b) Zvláštní pojistné podmínky: ZPP P-300/05 - pro pojištění strojů 
  
 c) Dodatkové pojistné podmínky – DPP (doložky)  

Stroje 
DST1 - Sdružený živel - Rozšíření rozsahu pojištění 
DST8 - Odcizení - Rozšíření rozsahu pojištění 
DST9 - Čerpadla - Výluka 
DST11 -Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění  
Obecné 
DOB1 – Elektronická rizika  
DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy 
Zabezpečení 
DOZ5 – Předepsané způsoby zabezpečení - výklad pojmů včetně tabulky č. 4 - předepsané způsoby 
zabezpečení movitých věcí a zásob - (Netýká se cenností) Upřesnění 

 
4) Pojištění se nevztahuje na jakékoliv finanční škody nebo ztráty (např. škody při přerušení provozu, 

odpovědnostní škody apod.).  
 
5) Pojištění se nevztahuje na „odcizení“ pojištěných věcí v půjčovnách. 
 
6) Místem pojišt ění může být ČR nebo Evropa  (za příplatek) (geografická oblast Evropy, včetně evropské 
části Ruska a celého Turecka).  

 
7) Počátek pojišt ění: Počátkem pojištění věci je datum a hodina jejího převzetí nájemcem. Datum a čas 

převzetí věci musí být uvedeny v předávacím protokolu Není-li čas uveden, vzniká pojištění v 00.00 hod. dne, 
kdy věc převzal nájemce.  
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8) Odchylná ujednání rámcové smlouvy:  
 

• Odchylně od čl. V, odst. (f) ZPP P – 300/05 vzniká právo na plnění za škody vzniklé na stroji během 
přepravy stroje jako nákladu pro uvedené předměty leasingu (pojízdné a samohybné pracovní stroje bez/s 
RZ tj. manipulační, dopravní, zemní, cestářské stroje,  zemědělské stroje, ruční nářadí, čerpadla, pojízdné 
stroje úklidové a čistící, pojízdná technika ve stavebnictví; speciální nástavba na podvozku motorového 
vozidla s RZ (vozidlo se speciální nástavbou jako celek), např. mobilní jeřáby, domíchávače betonu, 
komunální technika, kontejnerové nástavby; - sklopky, cisterny, hydraulické mechanismy a sila instalované 
na nákladních automobilech; vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky).  

 
•  Odchylně od ZPP P-300/05 čl. IV je pojistnou událostí i poškození strojů, které není jinak vyloučeno i za 

předpokladu, že toto poškození nemá přímý vliv na omezení nebo vyloučení funkčnosti takto poškozeného 
stroje. 

 
• Pro rizika krádeže/ loupež (odcizení) pojištěných strojů – se odchylně od DOZ5 tabulky č. 4 ujednalo 

minimální zabezpečení takto: 
 

Pojistná hodnota Způsob zabezpe čení 
do 10.000.000 Kč řádně uzamčeno 

nad 10.000.000 Kč do 15.000.000 Kč stroj řádně uzamčen a zabezpečen alarmem nebo imobilizérem 
nebo mechanickým uzamykatelným zařízením 

nad 15.000.000 Kč individuální způsob zabezpečení předem odsouhlasený pojistitelem  

  
Pro případ krádeže pojištěných strojů, doložka DST8 „Odcizení“ této pojistné smlouvy je  
pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu dodržení podmínek zabezpečení.  

 
9) Limity pojistného pln ění:  
 

Riziko Roční limit plnění pro jeden předmět Roční limit plnění pro 
všechny předměty pojištění 

Vichřice, krupobití 100.000.000,- CZK 1.200.000.000,-CZK 

Sesuv půdy, zřícení skal 
nebo zemin, sesuv nebo 

zřícení lavin, 
zemětřesení 

100.000.000,-CZK 1.200.000.000,-CZK 

Odcizení, vandalismus --- 100.000.000,-CZK 

Pojistná hodnota pro věc/věci Limit pojistného plnění 

od 1 CZK do 50 mil. CZK 30 mil. CZK  Povodeň, záplava 

od 50 mil. CZK do 100 mil. CZK 70 mil. CZK 

Povodeň, záplava  
10 ti-letou vodou 

13.000.000,- CZK  

bez limitu                                                
(na jednoho leasingového 

nájemce max.                          
100.000.000,-CZK) 

 
 
• Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné 

události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci 
pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je 
nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený 
touto pojistnou událostí.  

 
• V případě pojistného plnění dle DPP P-520/05, doložka DST1 – Sdružený živel – rozšíření rozsahu pojištění 

vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel v případě zničení stroje pojištěného na novou hodnotu vyplatil 
odchylně od ZPP P-300/05 čl. VIII,. odst. (1), písm. a.) částku odpovídající přiměřeným nákladům na 
znovupořízení stejného nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků.  
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11) Zvláštní ujednání 
• Byla-li odcizena věc pojištěná dle bodu pojištěná na strojní pojištění z motorového vozidla, vzniká 

oprávněné osobě právo na plnění pouze v případě, pokud: 
a) motorové vozidlo, z něhož byla věc odcizena, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo 

pevnou střechu,  
b) odcizená věc byla v době vzniku škody umístěna v zavazadlovém prostoru a nebyla zvnějšku 

viditelná nebo byla umístěna v uzamčené příruční schránce vozidla, 
c) škoda vznikla v době od 6.00 do 22.00 hod.; odcizené zařízení bylo v době vzniku škody 

umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo zvnějšku viditelné. 
 
 


