
Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace 
o produktu jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o smlouvu o financování uzavřenou mezi pojistníkem, kterým je společnost poskytující
financování (pojistník) a klientem společnosti (klient). Dalšímu dokumenty jsou Všeobecné pojistné podmínky (VPP), kterými se řídí pojištění a jsou uvedeny ve smlouvě o 
financování. 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění předmětů uvedených ve smlouvě o financování, pojistné smlouvě a VPP, přičemž toto pojištění je sjednáno mezi pojistníkem a pojišťovnou. Klient 
pojistníka je pojištěnou osobou a nestává se pojistníkem. 

   Co je předmětem pojištění? 

 pojištění majetku pojistníka, resp. jednotlivých věcí 
financovaných pojistníkem formou leasingu, úvěru či 
splátkového prodeje, které lze zařadit mezi položky uvedené v Čl.
VI. pojistné smlouvy, přičemž jde buď o: 

 pojištění strojních zařízení – stroje stacionární či mobilní, např.
stavební stroje, zemědělské stroje, manipulační technika, tiskařská a 
grafická technika, zdravotnická technika nebo o 

 pojištění elektronických zařízení - kancelářská elektronika, IT 
technika, laptopy 

 finanční ztráta pojistníka, kterou utrpí v případě totální škody na 
pojištěné věci (pojištění GAP) 

Pojištění majetku se vztahuje na krytí škod z důvodu: 

 základních živelních nebezpečí - požáru, výbuchu, blesku, nárazu
letadla, kouře, rázové vlny, nárazu vozidla 

 dalších živelních nebezpečí jako je vichřice, krupobití, sesuv půdy,
zřícení skal a zeminy, pád stromů., tíha sněhu, atmosférické srážky 

 přírodních katastrof jako je záplava, povodeň, zemětřesení,
výbuch sopky 

 vodovodní havárie 
 odcizení - krádež vloupáním a loupežným přepadením, 

vandalismus 
 strojních rizik -   poškození nebo zničení strojů a strojních zařízení 
 elektronických rizik – poškození nebo zničení elektronických 

zařízení 

   Na co se pojištění nevztahuje? 
 Na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění 
 Na škody, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, již v době uzavření

pojištění 
 Na škody vzniklé v důsledku válečných událostí, stávek nebo jiných 

občanských nepokojů, teroristických útoků, jadernou energií nebo 
radioaktivním či jiným zářením 

 Na škody na vyměnitelném nářadí/jeho částech, které vzhledem ke 
svému charakteru vykazují vysokou míru opotřebení (matrice, lana,
vyzdívky apod.) 

 Na provozní média – maziva, paliva, katalyzátory 
 Na škody způsobené trvalým přirozeným opotřebením anebo 

stárnutím, předčasným opotřebením 
 Na škody na věcech spočívající pouze v povrchovém poškození vzhledu 

zařízení 
 Na škody, za něž ručí výrobce či dodavatel ze zákona či smluvně 
 Na škody způsobené úmyslně či vědomou nedbalostí pojištěného 
 Na následné škody všeho druhu, které jdou mimo rámec věcné škody (s 

výjimkou pojištění GAP) 
 Na náklady na údržbu či servisní práce, ať již prováděné pojištěným či

jinou osobou 
 Na škody na elektronických zařízeních vzniklé chybným zadáním dat,

nebo softwarovou chybou 

Předmětem pojištění nejsou položky / věci blíže specifikované v Článku II., 
odst. 2 pojistné smlouvy 

Kompletní seznam výluk a jejich znění je uveden v článku 2 až 10, 13 
UCZ/Živ/06, v článku 2, 5, UCZ/Odc/06 a v článku 3 Smluvní ujednání o 
pojištění strojních, resp. elektronických rizik, příp. v pojistné smlouvě 
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   Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 
! Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje,

může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec nevyplatit 

! Poruší-li pojistník / pojištěný své povinnosti, může pojišťovna 
v přiměřené výši snížit pojistné plnění 

! Spoluúčast – pojišťovna hradí pouze škodu, resp. poskytne pojistné
plnění, nad rámec částky sjednané spoluúčasti 

Blíže specifikované limity plnění a jiná omezení jsou uvedeny zejména 
v  článku 8 UCZ/05, článku 18 UCZ/Živ/06, v článku 10 UCZ/Odc/06, LIM/05, 
v článku 5. Smluvního ujednání o pojištění strojních, resp. elektronických rizik, 
příp. v pojistné smlouvě. 

Pojištění majetku 
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika  Produkt: Pojištění předmětů financování 



   Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
 Místem pojištění je provozovna klienta pojistníka;   to neplatí pro mobilní stroje a přenosná zařízení, viz níže 
 Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky s výjimkou škod na mobilních/přenosných  zařízeních, viz níže 
 Pojištění se vztahuje též na věci, které byly z důvodu bezprostředně hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěny z místa pojištění 
 Pojištění mobilních strojů a přenosných zařízení se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky a na území států, s nimiž 

má Česká republika společnou hranici 

   Jaké mám povinnosti? 
– Povinnosti pojistníka 
– Zasílat pojišťovně pravidelně měsíční deklarace se seznamy pojištěných věcí ve stanovené struktuře 
– Platit pojistné včas a ve výši fakturované pojišťovnou 
– Zodpovědět úplně a pravdivě písemné dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy 
– Dojde-li během trvání pojištění ke změně údajů uvedených v pojistné smlouvě, informovat o těchto změnách pojišťovnu 
– Výpověď pojistné smlouvy doručit do pojišťovny písemně s vlastnoručním podpisem 
– V případě, že pojištěný klient pojistníka neohlásí pojistnou událost pojišťovně, musí tak pojistník učinit sám a to bez zbytečného odkladu poté, co

se o vzniku takové skutečnosti dozvěděl 
– Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění 

– Povinnosti pojištěného 
– Nahlásit pojišťovně co nejdříve pojistnou událost (telefonicky na kontakt uvedený ve smlouvě o financování) 
– Provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ke zmírnění škody nebo alespoň zabrání jejímu dalšímu zvětšování 
– Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody 
– Umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost 

Kompletní seznam povinností je uveden v článku 7 UCZ/05, v článku 21 UCZ/Živ/06, v článku 13 UCZ/Odc/06, příp. v pojistné smlouvě 

   Kdy a jak provádět platby? 
Pojistné za pojištění pojištěného hradí pojišťovně pojistník 

Výše úhrad za pojištění, které hradí klient pojistníkovi, lhůty jejich splatnosti a způsob placení je uveden ve smlouvě o financování  

   Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění se sjednává na dobu, která je uvedena ve smlouvě o financování, nejdéle však na dobu 84 měsíců 

Bližší informace týkající se vzniku a zániku pojištění naleznete ve smlouvě o financování a pojistné smlouvě, případně ve VPP 

   Jak mohu smlouvu vypovědět? 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pojištění sjednané mezi pojišťovnou a pojistníkem, může být pojistná smlouva vypovězena pouze jednou z těchto 
smluvních stran 

Klient může požádat pojistníka o ukončení konkrétního pojištění podle podmínek uvedených ve smlouvě o financování 

Bližší informace týkající se zániku pojištění naleznete ve smlouvě o financování nebo v pojistné smlouvě, případně VPP 
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