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Článek 1

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů a 
strojních zařízení DPPSE3 MP 1/07 (dále jen „DPP“) doplňují 
ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění 
majetku VPPM 1/07 (dále jen „VPP“). 
Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky je pojištěním 
škodovým.

Článek 2
Pojistná nebezpečí

1. Pojištěnému vznikne právo na plnění, jestliže škodou byla 
omezena nebo vyloučena funkčnost pojištěných věcí. 
Pojistitel plní za škody způsobené:
a) konstrukční, materiálovou nebo výrobní vadou po skon-

čení záruční doby;
b) nesprávnou obsluhou, nešikovností, nedbalostí nebo 

zlomyslností;
c) nedostatkem vody v parním generátoru;
d) selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích 

zařízení;
e) roztržením v důsledku odstředivé síly;
f) přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či pod tlakem;
g) zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. 

přepětím, vadou izolace, indukcí);
h) pádem věci nebo vniknutím cizího předmětu;
i) mrazem, plovoucím ledem.

2. Pokud nedošlo ve stejnou dobu a z téže příčiny i k jinému 
poškození pojištěné věci, za které je pojistitel povinen plnit, 
neposkytne pojistitel plnění za poškození nebo zničení:
a) olejových nebo plynových náplní transformátorů, kon-

denzátorů, elektrických převodníků nebo spínačů; za 
olejové náplně turbín pojistitel plní, pokud tak bylo 
výslovně dohodnuto;

b) elektronických prvků a elektrotechnických součástek 
(např. integrovaných obvodů, mikroprocesorů, tran-
zistorů, relé, stykačů); za tyto prvky a součástky však 
pojistitel plní v pojištění elektroniky;

c) nosičů záznamů používaných pro snímání dat, z hlediska 
uživatele nezaměnitelných (např. pevné disky jakéhoko-
liv druhu) a dat nutných pro základní funkci pojištěných 
věcí (systémové programy nebo obdobná data); za jiné 
nosiče záznamů pojistitel plní, pokud tak bylo výslovně 
dohodnuto;

d) dopravníků, pásů, kabelů, kamenných a betonových 
skipů, řetězů, lan, pásů, řemenů, kartáčů, mykacích 
povlaků a pneumatik;

e) přídavných přístrojů, náhradních dílů a základů pojiště-
ných věcí; pojistitel zde však plní, pokud tyto předměty 
jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě.

Článek 3
Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou, tj. osobou, které v důsledku pojistné udá-
losti vznikne právo na pojistné plnění, pokud dále není v těchto 
DPP nebo v pojistné smlouvě uvedeno jinak, se rozumí:
a) pojistník, pokud je vlastníkem pojištěné věci nebo tuto 

pojištěnou věc po právu užívá;
b) pojištěný, na jehož věci nebo věci, které po právu užívá, se 

pojištění sjednané pojistníkem vztahuje.

Článek 4
Pojištěné věci

1. Pojištění se může vztahovat na všechny stroje, strojní 
zařízení (včetně příslušenství) nebo soubor strojů a elek-

troniku, jejichž vlastníkem je pojištěný. Pojištěné věci 
podle tohoto odstavce musí být specifikovány v pojistné 
smlouvě.

2. Bylo-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se 
vztahuje i na cizí pojištěné věci podle odstavce 1 tohoto 
článku, které pojištěný po právu užívá pro výkon své pod-
nikatelské činnosti.

3. Věci vyjmenované v odstavci 1 tohoto článku jsou pojiště-
ny jen za podmínky, že se ke dni počátku pojištění nachá-
zejí v provozuschopném stavu, nepoškozeny a odborně 
instalovány. 

Článek 5
Místo pojištění

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojis-
titel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na 
místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

Článek 6
Speciální výluky  z pojištění

1. Není-li v těchto DPP a pojistné smlouvě dohodnuto jinak, 
pojištění se nevztahuje na:

a) pomocné a provozní látky, např. palivo, chemikálie, fil-
trační hmoty a filtrační vložky, kontaktní hmoty, kataly-
zátory, chladicí kapaliny, čistidla, maziva a oleje;

b) díly a nástroje všeho druhu, např. vrtáky, nože, pilové 
listy, řezné a brusné kotouče, matrice, raznice a formy;

c) ostatní části, které se používáním opotřebovávají a je 
nutno je během životnosti pojištěné věci měnit, např. 
transportní pásy, řetězy, popruhy, řemeny, rošty a trys-
ky hořáků spalovacích zařízení, filtry, hadice, filtrační 
síta, gumové, textilní a plastické potahy, vzorové válce, 
dále kluzná a valivá ložiska, pneumatická kladiva a pra-
covní části drtičů, písty a vložky válců, těsnění apod.;

d) akumulátorové baterie, elektrochemické články, foto-
články, mobilní rádia, autotelefony, mobilní telefony a 
ruční elektrické nářadí;

e) poškození nebo zničení součástí dílů jež se pravidelně 
vyměňují pro opotřebení nebo spotřebování (např. pás-
ky a papír do tiskárny, žárovky, pojistky, tiskací hlavy 
apod.), dále na poškození nebo zničení vnějších nosi-
čů dat (diskety, pásky, nosiče zvuku, obrazu apod.) a 
poškození nebo zničení software a dat;

f) vyzdívky, obklady a nátěry, které je obvykle nutno 
během životnosti pojištěné věci několikrát obnovovat, 
a to u pecí, spaloven, ohřívačů, parních generátorů a 
nádrží;

g) škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným 
zničením pojištěné věci (vandalismus);

h) škody vyvolané vadou věci již v době sjednání pojištění, 
která byla nebo mohla být pojištěnému známa;

i) škody vzniklé běžným nebo předčasným opotřebením, 
korozí nebo nadměrným usazováním kotelního kame-
ne, kalů nebo podobných usazenin; pojistitel je však 
povinen plnit za takto způsobené škody na jiné součásti 
pojištěné věci;

j) škody vzniklé použitím věci, která vyžadovala opravu, 
pokud tato okolnost byla nebo mohla být pojištěnému 
známa; pojistitel je však povinen plnit, jestliže věc byla 
v době vzniku škody se souhlasem pojistitele alespoň 
provizorně opravena;

k) odcizení a ztrátu pojištěných věcí; pojistitel však poskyt-
ne pojistné plnění za škody na věcech, které byly v 
důsledku odcizení nebo ztráty poškozeny;

l) na škody vzniklé při likvidaci škodné události způsobené 
pojistným nebezpečím požár, úder blesku, výbuch, pád 
letadla včetně jeho části;

m) škody vzniklé zkratem či jiným působením elektrické-
ho proudu jako důsledkem požáru, úderu blesku nebo 
výbuchu, pokud mohou být hrazeny z požárního pojiš-
tění.

2.    Není-li  v  pojistné  smlouvě dohodnuto  jinak, pojištění se 
           dále nevztahuje na:

a) škody vzniklé hrubou nedbalostí nebo úmyslným jedná-
ním pojištěného nebo jím pověřené osoby;

b) nebezpečí, spojená s užíváním věcí vlastní výroby nebo 
věcí přenechaných třetím osobám, za která obvykle 
odpovídá výrobce nebo prodejce.

c) v pojištění elektroniky nárok na pojistné plnění nevznik-

ne, bylo-li v okamžiku pojistné události její stáří vyšší 
než 4 roky od data pořízení. 

d) v pojištění stacionárních strojů, strojního zařízení nebo 
souboru strojů nárok na pojistné plnění nevznikne, 
bylo-li v okamžiku pojistné události jejich stáří vyšší než 
15 let od data pořízení, u ostatních pak 7 let. Pojištění 

      nových strojů,  strojního zařízení  nebo  souboru strojů 
      je  podmíněno  jejich  řádným  předáním  a  úspěšným 
      zakončením zkušebního období nebo zkoušky.

Článek 7
Plnění pojistitele, zachraňovací a jiné náklady

1. V případě zničení nebo ztráty pojištěné věci poskytuje 
pojistitel plnění ve výši časové ceny věci, tj. ceny věci bez-
prostředně před pojistnou událostí.

2. V případě poškození věci poskytuje pojistitel plnění ve výši 
účelně vynaložených nákladů na opravu věci. Pokud celko-
vé náklady na opravu věci podle tohoto článku jsou rovny 
nebo vyšší než časová cena pojištěné věci v době vzniku 
pojistné události, vyplatí pojistitel částku rovnající se výše 
uvedené časové ceně věci. Za účelně vynaložené náklady 
se považují také nutné vícenáklady na expresní dodávky a 
náklady na znovupořízení dat nutných pro základní funkci 
pojištěných věcí.

3. U škod na elektronických prvcích a elektrotechnických 
součástkách, na spalovacích motorech, akumulátorových 
bateriích a potrubích poskytuje pojistitel plnění do výše 
časové ceny. Na pojistné plnění má oprávněná osoba právo 
také tehdy, byl-li pojištěný stroj, soubor strojů nebo elek-
tronika poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena v pří-
mé souvislosti s rozsahem pojištění sjednaným v pojistné 
smlouvě.

4. Nad rámec pojistného plnění, event. pojistné částky pojisti-
tel uhradí:
a) náklady, které oprávněná osoba vynaložila na odvrácení 

bezprostředně hrozící pojistné události nebo zmírně-
ní jejích následků, maximálně však 10% ze sjednané 
pojistné částky;

b) náklady, které oprávněná osoba byla povinna vynaložit 
z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo z jiného 
veřejného zájmu na odklizení zbytků pojištěné věci, 
která byla poškozena nebo zničena pojistnou událostí, 
maximálně však 20% ze sjednané pojistné částky;

c) náklady, které oprávněná osoba byla povinna vynaložit 
na zpracování projektové dokumentace vyžadované k 
uvedení pojištěné věci do původního stavu v souvislosti 
s pojistnou událostí, maximálně však 5% ze sjednané 
pojistné částky.

Článek 8
Výklad pojmů

Výklad pojmů uvedený v článku 17 VPP se doplňuje takto:
 Elektronikou se rozumí elektronická zařízení a elektronické 

přístroje sdělovací, informační a lékařské techniky; dále 
počítače, zařízení na zpracování dat, ostatní elektronická 
zařízení a přístroje, přenosné počítače.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne  
1. ledna 2007.                                                            


