
Pojištění strojů a elektroniky 
Informační dokument o pojistném produktu

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace  
o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění majetku (strojů a/nebo elektronických zařízení) fyzických nebo právnických osob proti všem nebezpečím s výjimkou 
vyloučených nebezpečí. 

Kooperativa pojištovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group  
IČO: 47116617
Česká republika
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Co je pojištěno?

Na co se pojištění nevztahuje?

Základní rizika
✔  Pojištění vyjmenovaného majetku proti všem 

nebezpečím s výjimkou vyloučených nebezpečí 

Volitelná připojištění
·  Pojištění vyjmenovaného majetku pro případ 
škody způsobené během jeho přepravy jako 
nákladu (zásilky) proti všem nebezpečím s 
výjimkou vyloučených nebezpečí

·  Pojištění na účetní cenu pojištěného majetku 
(tzv. pojištění GAP)

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete 
v platné pojistné smlouvě.

Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, 
které vznikly v důsledku:
✘  válečných událostí, vzpoury, povstání nebo 

jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, 
výluky, teroristických aktů (tj. násilných 
jednání motivovaných politicky, sociálně, 
ideologicky nebo nábožensky) včetně 
chemické nebo biologické kontaminace

✘  zásahu státní moci nebo veřejné správy
✘  působení jaderné energie
✘  úmyslného jednání pojištěného, pojistníka, 

oprávněné osoby nebo jiné osoby z podnětu 
některého z nich

Pojištění se dále nevztahuje na:
✘  motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ 

nebo registrační značkou
✘  škody způsobené následkem trvalého vlivu 

provozu nebo přirozeného opotřebení
✘  poškození nebo zničení, za které je dodavatel 

nebo jiný smluvní partner odpovědný podle 
právního předpisu nebo smlouvy

✘  projevem počítačového viru nebo obdobného 
programu

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné 
pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte 
v platné pojistné smlouvě.

!  Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která 
je určena pojistnou částkou nebo limitem 
pojistného plnění.

!  Oprávněná osoba se podílí na pojistném 
plnění dohodnutou spoluúčastí, která může 
být pro každý pojištěný předmět nebo pojistné 
nebezpečí jiná.

!  Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud 
oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva 
na plnění nepravdivé nebo hrubě zkreslené 
údaje týkající se rozsahu pojistné události 
nebo podstatné údaje týkající se této události 
zamlčela.

!  Pojistné plnění je poukazováno přímo na účet 
pojistníka.

Kde se na mne vztahuje pojistné 
krytí?
Místo pojištění je vymezeno zpravidla územím 
České republiky nebo Evropy.

Přesné vymezení místa pojištění naleznete vždy v platné 
pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
–  Odpovědět pravdivě a úplně na všechny 

písemné dotazy pojistitele týkající se 
pojištění.

–  Oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli 
všechny změny týkající se skutečností, na které 
jste byl pojistitelem tázán nebo které jsou 
uvedeny v pojistné smlouvě, zejména změnu 
vlastnictví věcí, ke kterým se vztahuje sjednané 
pojištění, a změnu korespondenční adresy.

–  Dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména 
nesmíte porušovat povinnosti směřující k 



Kdy a jak provádět platby?
Výši pojistného vypočtenou na základě sazebních podmínek daných pojišťovnou Vám sdělí pojistník.
Pojistník hradí souhrnné pojistné za všechny pojištěné předměty pojišťovně každý měsíc.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojistné krytí začíná převzetím pojištěného předmětu klientem po uzavření leasingové smlouvy, případně datem 
registrace pojištěného předmětu nebo datem účinnosti smlouvy o úvěru. Důvody, pro které pojištění zaniká, jsou 
uvedeny v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě. Pojištění sjednané na dobu určitou zaniká též uplynutím 
pojistné doby.

Sjednání pojištění ve Vašem případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení do již existujícího 
pojistného vztahu (k pojistné smlouvě). Přistoupením do pojištění se nestáváte smluvní stranou pojistné smlouvy 
(pojistníkem), proto nemáte práva a povinnosti, které se vztahují pouze k pojistníkovi, zejména nemůžete 
pojistnou smlouvu a sjednané pojištění měnit či ukončit.

Změnu či úmysl ukončit své pojištění musíte vždy dohodnout s pojistníkem. Pouze pojistník (v souladu se 
zákonem, všeobecnými pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvu) je oprávněn a současně povinen zánik či 
změnu pojištění nahlásit pojistiteli.
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odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou 
mu uloženy právními předpisy nebo na jejich 
základě nebo které na sebe vzal pojistnou 
smlouvou.

–  Nastane-li škodná událost provozem 
dopravního prostředku, jste povinen oznámit 

policii dopravní nehodu, jejímž byl účastníkem.
–  Dodržovat další povinnosti stanovené v platné 

pojistné smlouvě.


