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Zvláštní ujednání k pojištění mobilních strojů pojišťovny KOOPERATIVA 
 
1) Předmět pojištění:  
 

• Touto rámcovou pojistnou smlouvou se sjednává pojištění ve prospěch pojištěných, kterými jsou jak SGEF 
– v případě leasingové smlouvy (finanční i operativní leasing), tak i jednotliví vlastníci předmětů pojištění, 
které jsou do vlastnictví pojištěných pořízeny na základě poskytnutého úvěru nebo splátkových služeb 
(dále jen splátková smlouva) prostřednictvím finančních služeb SGEF. 

 
• Pojištění je určeno pro „Pracovní stroje“ (pojízdné a samohybné pracovní stroje bez/s RZ tj. 

manipulační, dopravní, zemní, cestářské, zemědělské stroje, ruční nářadí, čerpadla, pojízdné stroje na zpr. 
Odpadu, pojízdné stroje úklidové a čistící, pojízdná technika ve stavebnictví), jejichž stáří nepřesáhlo 
v době zařazení do seznamu pojištěných věcí 3 roky, nebude-li ujednáno jinak. Pro určení stáří věci je 
rozhodující rok jejího prvního uvedení do provozu. V případě, že rok prvního uvedení do provozu nelze 
zjistit, je pro určení stáří věci rozhodující rok její výroby. 

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

k provozu.  
• Pojištění se sjednává pro věci, jejichž pojistná částka za jednotlivou věc nepřesáhne 15.000.000,- CZK 
• Do pojištění nelze zahrnout: stroje vykonávající práci v podzemí a mimo souš, kosmická zařízení, závodní 

a testovací vozidla a zařízení v nich, dále pak stroje, které jsou leasingovým nájemcem půjčovány nebo 
pronajímány (vyjma dlouhodobého pronájmu delšího jak 3 měsíce , a to se souhlasem pronajímatele)  
 

2) Rozsah pojištění: 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-100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 

  
 b) Dodatkové pojistné podmínky:  
 DPP P-310/08 - pro pojištění mobilních pracovních strojů 
 DPP P-520/05 – pro pojištění hospodářských rizik 
  
 Zabezpečení – doložky  

DOZ5 – Předepsané způsoby zabezpečení - výklad pojmů (1201) 
DOZ8 – Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů – Upřesnění (1201) 
Obecné 
DOB1 – Elektronická rizika  
DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy 
DOB7 – Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití 

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

odpovědnostní škody apod.).  
 
4) Místem pojištění může být ČR nebo Evropa (za příplatek) (geografická oblast Evropy, včetně evropské 
části Ruska a celého Turecka).  

 
5) Počátek pojištění: Počátkem pojištění věci je datum a hodina jejího převzetí pojištěným nebo nájemcem. 

Datum a čas převzetí věci musí být uvedeny v předávacím protokolu nebo dnem registrace, který je 
potvrzený v dodavatelské faktuře či jiném obdobném dokladu, které jsou nedílnou součástí splátkové 
smlouvy. Není-li čas uveden, vzniká pojištění v 00.00 hod. dne, kdy věc převzal pojištěný nebo nájemce. 

 
6) Odchylná ujednání rámcové smlouvy:  

• Odchylně od DPP P-310/08 čl. IV., odst. (1) 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. 



Rámcová pojistná smlouva č. 7720810000   

 

Strana 2 (celkem 3) 

 

• Pro případ odcizení pojištěných pojízdných strojů se odchylně od doložky DOZ8 sjednává následující 
způsob zabezpečení: 

 
Pojistná hodnota Způsob zabezpečení 
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 

  
 
7) Limity pojistného plnění:  
 

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 --- 100.000.000,-CZK 

Vandalismus --- 50.000.000,-CZK 

Povodeň, záplava 

Pojistná hodnota pro věc/věci Limit pojistného plnění 

100.000.000,- CZK 

do 5 mil. CZK 5 mil. CZK  

od 5 mil CZK do 20 mil. CZK 20 mil. CZK  

od 20 mil. CZK do 50 mil. CZK 30 mil. CZK  

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

Povodeň, záplava 10 ti-
letou vodou 

13 000 000,- 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. 

 
8) Hlášení pojistných událostí 

 
Vznik škodné události nahlásí příjemce financování (pojistník/pojištěný) bez zbytečného odkladu na 
příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu: 

OK GROUP  a.s. 
Mánesova 3014/216 
612 00  Brno 12 

tel.: 530 317 523, 728 418 355 
mail: okgroup@okgroup.cz 

nebo přímo na adresu:  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634, 
664 42 Modřice 
Tel.: 841 105 105 
E-mail: podatelna@koop.cz 
fax: 547 212 602, 547 212 561 
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V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen 
dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje 
za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem 
nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. 
 


