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Zvláštní ujednání k pojišt�ní stroj�, strojních za�ízení a elektroniky �eské 
podnikatelské pojiš�ovny, a.s. 
 
1) P�edm�tem pojišt�ní:  

• Jsou jednotlivé zem�d�lské stroje v�etn� výbavy a p�íslušenství max. stá�í do 8 let (p�i vstupu do 
pojišt�ní). Pro ur�ení stá�í stroje je rozhodující rok výroby. 

• P�edm�tem pojišt�ní jsou zejména: mláti�ky, �eza�ky a p�ípojné stroje.  
• Pojistná �ástka má odpovídat hodnot� stroje v�etn� p�íslušenství a je horní hranicí pln�ní 

pojistitele. Pojistnou �ástku stanoví na vlastní odpov�dnost p�íjemce financování. 
  
2) Rozsah pojišt�ní: strojní riziko, živel, odcizení, vandalismus.  
 

Pojišt�ní se �ídí t�mito pojistnými podmínkami (jejichž úplné zn�ní naleznete na webové stránce 
SGEF v p�íslušné sekci pojišt�ní) :  

 
• Všeobecné pojistné podmínky pro pojišt�ní majetku VPPM 1/07 (dále jen VPPM 1/07) 
• Dopl�kové pojistné podmínky pro pojišt�ní stroj�, strojních za�ízení a elektroniky DPPSE3 MP 

1/07 (dále jen DPPSE3 MP 1/07) 
• Dopl�kové pojistné podmínky pojišt�ní pro p�ípad poškození nebo zni�ení v�cí živelní událostí 

DPPŽU3 MP 1/07 (dále jen DPPŽU3 MP 1/07) 
• Dopl�kové pojistné podmínky pro pojišt�ní odcizení v�ci DPPOV3 MP 1/07 (dále jen DPPOV3 

MP 1/07) 
 
3) Odchylná ujednání rámcové smlouvy:  

- Pro pojišt�ní v�cí živelní událostí DPPŽU3 MP 1/07  platí rozsah �l.2 bodu 1 a  bodu 2. 

- Odchyln� od �l. 2 DPPSE3 MP 1/07 se sjednává pojišt�ní pro pojistná nebezpe�í pád, náraz �i st�et 
pojišt�né v�ci. Toto pojišt�ní se však nevztahuje na škody vzniklé p�i p�eprav� stroje a jeho nakládce 
a vykládce v rámci p�epravy. 

- Odchyln� od DPPSE3 MP 1/07 �l. 6 bodu 1 písmene b) a c) se ujednává, že pokud došlo ve stejnou 
dobu a z téže p�í�iny i k jinému poškození pojišt�né v�ci, ze které je pojistitel povinen plnit, poskytne 
pojistitel pln�ní do výše 50% z nové ceny t�chto díl� a �ástí. 
 
- Odchyln� od �l. 6 bodu 1, písmene k) DPPSE3 MP 1/07 se pojišt�ní stroj�, strojních za�ízení a 
elektroniky sjednává v rozsahu "odcizení v�cí krádeží vloupáním" a „odcizení v�ci loupeží“.  

- Odchyln� od �l. 8 DPPOV3 MP 1/07se ujednává, že dojde-li ke krádeži pojišt�ných stroj�, je pojistitel 
oprávn�n snížit své pln�ní pouze v p�ípad�, že v dob� škodné události nebyly zabezpe�eny 
následovn�: 

Stroje musí být uzam�eny a zabezpe�eny proti samovolnému pohybu. Všechna 
zabezpe�ovací za�ízení a mechanismy musí být v aktivním stavu. Klí�e od spínací sk�í�ky 
stroje musí být uloženy na jiném bezpe�ném míst�. Bezpe�ným místem se rozumí 
uzav�ený prostor, kde jsou všechny dve�e do uzav�eného prostoru �ádn� uzam�eny. 

 
- Odchyln� od �l. 12, bodu 2, písmene g) VPPM 1/07 se pojišt�ní sjednává pro pojistné nebezpe�í 
úmyslné poškození nebo zni�ení v�ci (vandalismus), DPPOV3 MP 1/07.  
 
- Odchyln� od �l. 6 bodu 1, písmene g) DPPSE3 MP 1/07 se pojišt�ní stroj�, strojních za�ízení a 
elektroniky sjednává v rozsahu �l. 2 bodu 2 písmene b) a bodu 3, písmene a) DPPOV3 MP 1/07 
„vandalismus – zjišt�ný pachatel“ a v rozsahu bodu 3, písmene b) DPPOV3 MP 1/07 „vandalismus – 
nezjišt�ný pachatel“.  
 
- Ujednává se, že pojišt�ní se vztahuje i na p�íslušenství pojišt�ných stroj� za p�edpokladu, že jejich 
hodnota je zahrnuta do pojistné �ástky. 
- Ujednává se, že písm. d) bodu 1 �l. 12. VPPM 1/07 pro pojišt�ní dle této pojistné smlouvy neplatí. 
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Pokud jsou zapo�teny do pojistné �ástky pojišt�ní se: 
- odchyln� od �l. 2, bodu 2, písmene b) DPPSE3 MP 1/07 sjednává též pro jeho elektronické prvky a 

elektrotechnické sou�ástky. 
- odchyln� od �l. 2, bodu 2, písmene e) DPPSE3 MP 1/07 sjednává též pro p�ídavné p�ístroje, které 

jsou sou�ástí níže uvedeného stroje a p�íslušenství. 
 
- odchyln� od �l. 6, bodu 2, písmene c) DPPSE3 MP 1/07 vztahuje na elektroniku, jejíž stá�í v dob� 

vstupu do pojišt�ní není vyšší než 8 let. 
- odchyln� od �l. 6, bodu 2, písmene d) DPPSE3 MP 1/07 na ostatní stroje, jejichž stá�í v dob� vstupu 

do pojišt�ní není vyšší než 8 let.  
 
Odchyln� od DPPSE3 MP 1/07 �l. 6 bodu 1 písmene b) a c) se ujednává, že pokud došlo ve stejnou 

dobu a z téže p�í�iny i k jinému poškození pojišt�né v�ci, ze které je pojistitel povinen plnit, poskytne 
pojistitel pln�ní do výše 50% z nové ceny t�chto díl� a �ástí.  

- V rozsahu všech sjednaných pojistných nebezpe�í (živel, odcizení, vandalismus a strojní pojišt�ní) 
poskytne pojistitel pojistné pln�ní ve výši dle �l. 7 DPPSE3 MP 1/07. K vylou�ení pochybností se 
ujednává, že �lánek 13 odst. 10 písmeno b) VPPM 1/07 se nepoužije. 

- Odchyln� od �l. 11 bodu 3 VPPM 1/07 se za pojistnou událost považuje skute�nost zp�sobená 
pojistným nebezpe�ím, které nastalo v d�sledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí osob 
oprávn�ných užívat pojišt�nou v�c nebo jiných osob z jejich podn�tu, pokud tyto osoby nejsou 
pojistníkem, pojišt�ným, �lenem jejich domácnosti, jejich spole�níkem a zam�stnancem. 
 
- Pojišt�ní se nevztahuje na škody, které jsou kryty v rámci záruky výrobce �i prodejce stroje. 

- Pojistná �ástka se stanovuje jako �asová cena „p�edm�tu pojišt�ní“. Maximální pojistná �ástka pro 
jeden stroj �iní 10.000.000,- K�. Pojišt�ní stroje s pojistnou �ástkou p�evyšující tuto hodnotu musí být 
sjednáno písemným dodatkem k pojistné smlouv�. 
 
4) Po�átek pojišt�ní: Po�átkem pojišt�ní v�ci je datum a hodina jejího p�evzetí p�íjemce financování. 

Datum a �as p�evzetí v�ci musí být uvedeny v p�edávacím protokolu, není-li �as uveden, vzniká 
pojišt�ní v 00.00 hod. dne, kdy v�c p�evzal p�íjemce financování.  

  
5) Hlášení škodních událostí: 
 
Vznik škodné události nahlásí p�íjemce financování bez zbyte�ného odkladu na p�íslušném 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 p�ímo na adresu:  
 
�eská podnikatelská pojiš�ovna, a.s., Vienna Insurance Group  
OLPU MO  
P.O.BOX 28  
664 42  Mod�ice  
tel.: 841 444 555, fax: 547 213 468  
olpumo@cpp.cz  


