
Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek, V‰eobecn˘mi
pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které spolu tvofií nedílnou
souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí

1. Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad po‰kození nebo zniãení vozidla nebo
jeho dodateãné strojní v˘bavy (dále jen stroje), dojde-li k pojistné 
události z tûchto pfiíãin: 

a) konstrukãní vadou, vadou materiálu nebo v˘robní vadou;    

b) fyzikálním v˘buchem – pfietlakem páry, plynu nebo kapaliny ãi pod tlakem;

c) nedostatkem vody v kotli;

d) lomem, prasknutím, odstfiedivou silou;

e) vniknutím cizího pfiedmûtu;            

f)  bezprostfiedním pÛsobením elektrické energie, zejména zkratem, pfie-
pûtím, vadou izolace;

g) selháním mûfiících, regulaãních a zabezpeãovacích zafiízení;

h) chybnou obsluhou, nepozorností, nedbalostí, úmysln˘m jednáním,
pokud   ‰koda nebyla zpÛsobena úmysln˘m jednáním poji‰tûného ne-
bo jiné osoby z podnûtu poji‰tûného nebo nesplnûním povinnosti po-
ji‰tûného k odvrácení ‰kody;   

i) v dÛsledku náhlého pÛsobení vnûj‰ích mechanick˘ch sil.  

2. Poji‰tûní se vztahuje pouze na pfiípad takového po‰kození nebo zni-
ãení stroje, které zcela vyluãuje jeho funkãnost.

3. Z tohoto poji‰tûní nevzniká nárok na pojistné plnûní za jakékoliv ‰ko-
dy ãi zvût‰ení rozsahu ‰kody pfiímo ãi nepfiímo vzniklé následkem:

a) vady, kterou mûl stroj v dobû uzavfiení poji‰tûní a která byla nebo mo-
hla b˘t známa poji‰tûnému, jeho zmocnûncÛm ãi zástupcÛm bez 
ohledu na to, zda byla známa pojistiteli;

b) zastavení nebo pfieru‰ení provozu zafiízení a z toho vznikl˘ch ztrát v‰e-
ho druhu (napfi. penále, u‰l˘ zisk, pokuty, manka, zv˘‰ené náklady na
v˘robu, ztráty vzniklé z prodlení, ztráta kontraktu, apod.).

4. Z poji‰tûní dále nevzniká právo na plnûní za ‰kody zpÛsobené:

a) trval˘m pÛsobením chemick˘ch, teplotních, mechanick˘ch a elektric-
k˘ch vlivÛ, postupn˘m stárnutím, provozem nebo pfiirozen˘m opo-
tfiebením, korozí, erozí, kavitací, oxidací, usazováním kotelního ka-
mene a jin˘ch usazenin, únavou materiálu, mechanick˘m po‰krábá-
ním lakovan˘ch a le‰tûn˘ch ploch;

b) dodavatelem,  smluvním partnerem nebo opravcem, kter˘ je podle
zákona nebo smlouvy za ‰kody odpovûdn˘;

c) uvedením do provozu po ‰kodû pfied ukonãením fiádné opravy a zkou-
‰ek.

5. Z poji‰tûní jsou vylouãeny ‰kody na níÏe uveden˘ch strojních souãás-
tech, dílech, nástrojích, ãástech stroje a médiích, pokud k jejich po-
‰kození nedo‰lo v pfiímé pfiíãinné souvislosti a jako následek ‰kody, za
kterou je pojistitel povinen plnit:

a) souãásti, díly a nástroje, jeÏ se pravidelnû vymûÀují pfii zmûnû pra-
covního úkonu (napfi. fiezné, brusné, tváfiecí a jiné nástroje);

b) souãásti, které se pravidelnû vymûÀují pro opotfiebení nebo stárnutí
(napfi. pneumatiky, hadice, manÏety, pásy, fiemeny, tûsnûní, lana, fie-
tûzy, radlice, pluhy, ‰amotové v˘stelky apod.);

c) souãásti pro kluzná a valivá uloÏení pro pfiímoãar˘ a rotaãní pohyb
(napfi. loÏiska, písty, vloÏky válcÛ apod.);

d) souãásti ze skla, porcelánu a keramiky;

e) ãinná média (napfi. paliva, maziva, hydraulické, chladící a fiezné kapa-
liny apod.);

f)  akumulátorové baterie, elektrochemické ãlánky, fotoãlánky, katalyzá-
tory, apod. 

6. Není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na:

a) vûcné ‰kody na stroji pfii tunelov˘ch pracích v podzemí;

b) ‰kody vzniklé pfii provozu na leti‰ti.

âlánek 2
ZpÛsob poji‰tûní      

1. DoplÀkové strojní poji‰tûní lze sjednat pouze se základním poji‰tûním
KASKO, není-li ujednáno ve smlouvû jinak. 

2. Pojistná ãástka vozidla resp. jeho dodateãné strojní v˘bavy musí b˘t
shodná s pojistnou ãástkou uvedenou pro poji‰tûní KASKO.

3. V pfiípadû zániku poji‰tûní KASKO zaniká rovnûÏ doplÀkové strojní po-
ji‰tûní.

âlánek 3  
V˘luky z poji‰tûní

Pokud není ujednáno jinak, poji‰tûní se bez ohledu na spolupÛsobící pfií-
ãiny nevztahuje na:

a) ‰kody vzniklé v dÛsledku války, invaze, ãinnosti zahraniãního nepfiíte-
le, váleãného stavu, váleãn˘ch resp. vojensk˘ch akcí (bez ohledu na
to, zda byla vyhlá‰ena válka ãi nikoliv), obãanské války, povstání,
vzpoury, vzboufiení srocení, stávky, v˘luky, obãansk˘ch nepokojÛ, od-
boje, vojenské ãi uzurpované moci, stanného práva, v˘jimeãného sta-
vu, jednání skupiny osob se zl˘m úmyslem, ãinu lidí jednajících pro
politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro vo-
jenské úãely, zniãení nebo po‰kození z pokynu vlády pÛsobící de jure
nebo de facto anebo jiného vefiejného orgánu;                                 

b) ‰kody vzniklé v dÛsledku trvalého nebo doãasného vyvlastnûní vypl˘-
vajícího z konfiskace, zabavení nebo jin˘ch nárokÛ vznesen˘ch ze
strany orgánÛ vefiejné správy;

c) ‰kody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv druhu;

d) ‰kody vzniklé v dÛsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti poji‰tûného,
jeho zástupce, osoby kterou poji‰tûn˘ povûfiil péãí o poji‰tûné vûci,
nebo ostrahou místa poji‰tûní, osoby poji‰tûnému blízké nebo osoby
Ïijící ve spoleãné domácnosti s poji‰tûn˘m; v pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘m
je právnická osoba, za zástupce poji‰tûného jsou povaÏováni ãlenové
statutárních orgánÛ, prokuristé a jednatelé;

e) odpovûdnost, újmu, ‰kodu ani na jakékoliv v˘daje pfiímo nebo ne-
pfiímo zpÛsobené, vypl˘vající nebo vzniklé v souvislosti s jak˘mkoli
teroristick˘m ãinem bez ohledu na skuteãnost, Ïe na této události
nebo na jakékoli ãásti takové újmy, ‰kody nebo v˘daje mohla mít
podíl i jiná pfiíãina; pro úãely této v˘luky se terorismem rozumí ná-
siln˘ ãin nebo ãin nebezpeãn˘ z hlediska lidského Ïivota, hmotného
nebo nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo 
úãinkem ovlivnûní vlády nebo vyvolání strachu ve vefiejnosti nebo 
v její ãásti; 

f) ‰kody vzniklé v dÛsledku po‰kození nebo zniãení poji‰tûné vûci po-
Ïárem, úderem blesku, v˘buchem jin˘m neÏ dle ãl. 1 odst.1. písm.
b) tûchto pojistn˘ch podmínek, nárazem nebo zfiícením osádkou ob-
sazeného letícího tûlesa, jeho ãásti nebo nákladem, vichfiicí, krupobi-
tím, sesuvem pÛdy, skal a zeminy, pádem stromÛ, stoÏárÛ a jin˘ch
pfiedmûtÛ, tíhou snûhu nebo námrazy, záplavou, povodní a ze-
mûtfiesením, vodou z vodovodního zafiízení a krádeÏí vloupáním 
a loupeÏí. 
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âlánek 4
ZachraÀovací náklady  

V rámci sjednané pojistné ãástky a sjednaného pojistného nebezpeãí po-
jistitel uhradí tyto zachraÀovací náklady:
a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící

pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události;

b) vynaloÏené náklady z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeã-
nostních pfii odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho
zbytkÛ.
Úhrada vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písmen a) a b)
tohoto ãlánku se omezuje do v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu
Ïivota a zdraví, se omezuje na 30% sjednané pojistné ãástky nebo li-
mitu pojistného plnûní.
ZachraÀovací náklady, které pojistník vynaloÏil na základû písemného
souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

âlánek 5  
Územní platnost 

Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, místo poji‰tûní se shoduje s poji‰tûním
KASKO. 

âlánek 6  
Pojistná hodnota, pojistná ãástka   

1. Pojistná ãástka vyjadfiuje pojistnou hodnotu a je nejvy‰‰í hranicí plnû-
ní pojistitele.
Pojistná ãástka se stanoví vÏdy jednou poloÏkou pro cel˘ stroj nebo
nástavbu. Pojistnou ãástku stanoví vÏdy na vlastní odpovûdnost po-
jistník.

2. Podle zpÛsobu sjednání KASKO poji‰tûní lze i doplÀkové poji‰tûní
strojÛ sjednat na:

a) novou cenu, tj. ãástku, kterou je nutno v místû poji‰tûní vynaloÏit na
pofiízení nového stroje nebo stroje srovnatelného druhu, kvality a v˘-
konu, vãetnû napfi. dopravného, poplatkÛ, cla a montáÏních nákladÛ;

b) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnoceného stroje ãi stroje ne-
pouÏitelného obecnû nebo v provozu poji‰tûného, pokud není dále 
uvedeno jinak;
obecná cena je cena stroje nebo pouÏitého materiálu v místı obvyklá,
za kterou by je poji‰tûn˘ prodal.

âlánek 7
Podpoji‰tûní

Je-li v dobû vzniku pojistné události pojistná ãástka jednotlivé poloÏky
niÏ‰í neÏ její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plnûní, které je
k v˘‰i ‰kody ve 
stejném pomûru, jako je pojistná ãástka k pojistné hodnotû.

âlánek 8
V˘poãet pojistného  

1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistn˘ch ãástek pro jednotlivé poji‰-
tûné poloÏky. V˘‰i sazby pojistného stanoví pojistitel.

2. Vyúãtování pojistného je souãástí pojistné smlouvy.

âlánek 9
Pojistné plnûní

1. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepfiedvídaná vûcná ‰koda
na poji‰tûné vûci, se kterou je podle tûchto pojistn˘ch podmínek spo-
jena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnûní.

2. Pojistitel poskytne pojistné plnûní v mûnû âeské republiky, pokud ne-
rozhodne o tom, Ïe poskytne naturální plnûní (opravou nebo v˘mû-
nou po‰kozené vûci).

3. Pokud opravu po‰kozeného stroje provádí sám poji‰tûn˘, uhradí poji-

stitel cenu materiálu a náhradních dílÛ, hodnotu práce, která byla pfií-
mo vynaloÏena za úãelem jeho opravy, maximálnû v‰ak cenu opravy
provádûné specializovanou opravnou.  

4. Náklady na provizorní opravu uhradí pojistitel pouze v pfiípadû, Ïe ty-
to nároky jsou souãástí celkov˘ch nákladÛ na opravu a nezvy‰ují cel-
kové pojistné plnûní pojistitele.

5. Jakékoliv zvlá‰tní v˘daje, tj. v˘daje za pfiesãasovou práci, práci v noci,
ve dnech pracovního volna a klidu, expresní pfiíplatky, letecké dodáv-
ky náhradních dílÛ, cestovní náklady technikÛ a expertÛ ze zahraniãí
budou hrazeny pouze tehdy, bylo-li to ve smlouvû v˘slovnû ujedná-
no, nebo pokud po jejich vynaloÏení do‰lo ke sníÏení celkov˘ch ná-
kladÛ na opravu stroje.

6. Tímto poji‰tûním nejsou kryty náklady na jakékoliv zmûny stroje, doplnû-
ní popfi. vylep‰ení stroje, náklady na pfiedepsané opravy a kontroly.

7. Pojistitel poskytne pojistné plnûní aÏ po dokonãení opravy po‰koze-
ného stroje nebo v˘mûnû zniãeného stroje a po pfiedloÏení v‰ech k to-
mu úãelu nezbytn˘ch dokladÛ, potvrzujících v˘‰i ‰kody.

8. V pfiípadû, kdy míra opotfiebení nebo jiného znehodnocení pfiedmûtu
poji‰tûní pfiesahuje v dobû vzniku pojistné události 50% nové ceny, po-
skytne pojistitel pojistné plnûní pouze v ãasové cenû.

9. Pokud je vûc poji‰tûna na novou cenu, poskytne pojistitel plnûní pfie-
sahující ãasovou cenu pouze za pfiedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ do tfií let od
pojistné události provede opravu ãi  nové pofiízení vûci stejného dru-
hu a kvality v místû poji‰tûní. 

âlánek 10
Spoluúãast 

1. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t ujednáno, Ïe poji‰tûn˘ se podílí na pojist-
ném plnûní z kaÏdé pojistné události pevnû stanovenou ãástkou (dále
jen spoluúãast).

2. Spoluúãast sjednaná ve smlouvû se odeãítá od pojistného plnûní.

3. V pojistné smlouvû lze sjednat jiné formy spoluúãasti pro jednotlivé
poji‰tûné poloÏky. 

âlánek 11
Znovunalezené vûci

1. Vlastnické právo k nalezenému poji‰tûnému majetku ztracenému 
v pfiíãinné souvislosti s pojistnou událostí, nepfiechází na pojistitele.
Poji‰tûn˘ je povinen neprodlenû oznámit pojistiteli nález poji‰tûn˘ch
vûcí a je povinen tyto vûci pfievzít.

2. Poji‰tûn˘ je povinen vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po 
odeãtení  pfiimûfien˘ch nákladÛ, které musel vynaloÏit na opravu zá-
vad vznikl˘ch v dobû, kdy byl zbaven moÏnosti s majetkem nakládat.

3. Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat s opravou nalezen˘ch vûcí na pokyn po-
jistitele, pokud není potfieba z bezpeãnostních, hygienick˘ch, eko-
logick˘ch nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ s opravou nebo s odstra-
nûním zbytkÛ zaãít dfiíve.

âlánek 12
Povinnosti poji‰tûného

1. Vedle povinností stanoven˘ch v obecné ãásti pojistn˘ch podmínek je
pojistník dále povinen:                              

a) dodrÏovat ve‰keré v‰eobecnû závazné pfiedpisy vãetnû bezpeãnost-
ních pfiedpisÛ uveden˘ch v doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínkách 
a dal‰í povinnosti,  které byly stanoveny v pojistné smlouvû;

b) neprodlenû oznámit pojistiteli zmûnu zpÛsobu nebo druhu podnika-
telské ãinnosti; 

c) oznámit pojistiteli, Ïe uzavfiel dal‰í poji‰tûní stejn˘ch poloÏek na
stejné nebezpeãí u jiného pojistitele, a sdûlit jeho obchodní název
a v˘‰i pojistné ãástky.



2. Poji‰tûn˘ je dále povinen dbát, aby pojistná událost nenastala a pro-
vádût pfiimûfiená opatfiení k jejímu odvrácení nebo ke zmírnûní ná-
sledkÛ ‰kody, která jiÏ nastala a podle moÏnosti si k tomu vyÏádat po-
kyny pojistitele a fiídit se jimi.

3. V pfiípadû vzniku pojistné události je poji‰tûn˘ povinen: 

a) oznámit vznik pojistné události pojistiteli do tfií dnÛ, u ‰kod pfiesahu-
jících urãitou ãástku a je-li tak uvedeno v pojistné smlouvû, je povinen
uãinit oznámení ihned;

b) neprodlenû oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za 
okolností nasvûdãujících spáchání trestného ãinu;

c) nemûnit bez souhlasu pojistitele stav vznikl˘ pojistnou událostí, po-
kud to není nutné k odvrácení nebo zmírnûní následkÛ ‰kody nebo 
v rozporu s obecn˘m zájmem;

d) umoÏnit pojistiteli nebo osobám jím povûfien˘m, ve‰kerá ‰etfiení po-
tfiebná pro posouzení nároku na pojistné plnûní a jeho v˘‰i a pfiedlo-
Ïit k tomu potfiebné podklady a informace;

e) pfiedloÏit pojistiteli do 15 dnÛ seznam po‰kozen˘ch a zniãen˘ch vûcí.

âlánek 13   
Práva pojistitele  

Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit úmûrnû závaÏnosti vûdomého

poru‰ení povinností poji‰tûného uveden˘ch v ãlánku 12 tûchto pojist-
n˘ch podmínek, pokud toto poru‰ení:  

a) mûlo vliv na vznik nebo zvût‰ení následkÛ pojistné události,

b) znemoÏnilo pfiedloÏení dÛkazÛ o tom, Ïe ke vzniku ‰kody do‰lo po-
jistnou událostí ve smyslu pojistn˘ch podmínek.

âlánek 14 
V˘klad pojmÛ

1. Po‰kozením stroje se rozumí zmûna stavu stroje, kterou lze objektiv-
nû odstranit opravou.                  

2. Zniãením stroje se rozumí zmûna stavu stroje, kterou nelze objektiv-
nû odstranit opravou, a stroj se proto nemÛÏe pouÏívat k pÛvodnímu
úãelu.

3. Dodateãnou v˘bavou se rozumí strojní nástavba zabudovaná do vo-
zidla pfii jeho v˘robû ãi dodateãnû, napfi. hydraulické zvedací zafiízení
apod. 

âlánek 15
Úãinnost 

Tyto V‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.7.2006.  


