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Strojní pojištění vozidel je upraveno těmito doplňkovými pojistnými
podmínkami, všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/15 – obecná
část a zvláštní částí UCZ/Kas/15, které spolu tvoří nedílnou součást. Toto
pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1
Výklad pojmů
1.

Stroj je zařízení vykonávající nebo ulehčující vykonávanou práci
přenášením sil nebo přeměnou energií.

2.

Poškozením stroje se rozumí změna stavu stroje, kterou lze objektivně odstranit opravou.

3.

Zničením stroje se rozumí změna stavu stroje, kterou nelze objektivně odstranit opravou, a stroj se proto nemůže používat k původnímu účelu.

4.

Dodatečnou výbavou se rozumí strojní nástavba zabudovaná do
vozidla při jeho výrobě či dodatečně, např. hydraulické zvedací
zařízení apod.

Článek 2
Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
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1.

Odchylně od čl. 1 UCZ/Kas/15 se pojištění sjednává pro případ
poškození nebo zničení vozidla nebo jeho dodatečné strojní výbavy
(dále jen stroje), dojde-li k pojistné události z těchto příčin:

a)

konstrukční vadou, vadou materiálu nebo výrobní vadou;

b)

fyzikálním výbuchem – přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či pod
tlakem;

c)

nedostatkem vody v kotli;

d)

lomem, prasknutím, odstředivou silou;

e)

vniknutím cizího předmětu;

f)

bezprostředním působením elektrické energie, zejména zkratem,
přepětím, vadou izolace;

g)

selháním měřících, regulačních a zabezpečovacích zařízení;

h)

chybnou obsluhou, nepozorností, nedbalostí, úmyslným jednáním,
pokud škoda nebyla způsobena úmyslným jednáním pojištěného
nebo jiné osoby z podnětu pojištěného nebo nesplněním povinnosti pojištěného k odvrácení škody;
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3.

Z tohoto pojištění nevzniká nárok na pojistné plnění za
jakékoliv škody či zvětšení rozsahu škody přímo či nepřímo
vzniklé následkem:

a)

vady, kterou měl stroj v době uzavření pojištění a která
byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho zmocněncům
či zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli;

b) zastavení nebo přerušení provozu zařízení a z toho vzniklých
ztrát všeho druhu (např. penále, ušlý zisk, pokuty, manka,
zvýšené náklady na výrobu, ztráty vzniklé z prodlení, ztráta
kontraktu, apod.).
4.

Z pojištění dále nevzniká právo na plnění za škody způsobené:

a)

trvalým působením chemických, teplotních, mechanických
a elektrických vlivů, postupným stárnutím, provozem nebo
přirozeným opotřebením, korozí, erozí, kavitací, oxidací,
usazováním kotelního kamene a jiných usazenin, únavou
materiálu, mechanickým poškrábáním lakovaných a leštěných ploch;

b) dodavatelem, smluvním partnerem nebo opravcem, který
je podle zákona nebo smlouvy za škody odpovědný;
c)

uvedením do provozu po škodě před ukončením řádné opravy a zkoušek.

5.

Z pojištění jsou vyloučeny škody na níže uvedených strojních součástech, dílech, nástrojích, částech stroje a médiích, pokud k jejich poškození nedošlo v přímé příčinné
souvislosti a jako následek škody, za kterou je pojistitel
povinen plnit:

a)

součásti, díly a nástroje, jež se pravidelně vyměňují při změně pracovního úkonu (např. řezné, brusné, tvářecí a jiné
nástroje);

b) součásti, které se pravidelně vyměňují pro opotřebení nebo
stárnutí (např. pneumatiky, hadice, manžety, pásy, řemeny, těsnění, lana, řetězy, radlice, pluhy, šamotové výstelky
apod.);
c)

součásti pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý a rotační
pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců apod.);

d) součásti ze skla, porcelánu a keramiky;
e)

činná média (např. paliva, maziva, hydraulické, chladící
a řezné kapaliny apod.);

f)

akumulátorové baterie, elektrochemické články, fotočlánky, katalyzátory, apod.

6.

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:

a)

věcné škody na stroji při tunelových pracích v podzemí;

b) škody vzniklé při provozu na letišti.
Článek 3
Způsob pojištění
1.

Strojní pojištění lze sjednat pouze se základním pojištěním KASKO,
není-li ujednáno ve smlouvě jinak.

i)

v důsledku náhlého působení vnějších mechanických sil.

2.

2.

Pojištění se vztahuje pouze na případ takového poškození
nebo zničení stroje, které zcela vylučuje jeho funkčnost.

Pojistná částka vozidla resp. jeho dodatečné strojní výbavy musí být
shodná s pojistnou částkou uvedenou pro pojištění KASKO.

3.

V případě zániku pojištění KASKO zaniká rovněž strojní pojištění.

Článek 4
Výluky z pojištění
Kromě výluk stanovených ve UCZ/15 a UCZ/Kas/15 se pojištění nevztahuje na:
a) škody vzniklé v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti
pojištěného, jeho zástupce, osoby, kterou pojištěný pověřil
péčí o pojištěné věci, nebo ostrahou místa pojištění, osoby
pojištěnému blízké nebo osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným; v případě, že pojištěným je právnická osoba,
za zástupce pojištěného jsou považováni členové statutárních orgánů, prokuristé a jednatelé;
b) škody vzniklé v důsledku poškození nebo zničení pojištěné
věci požárem, úderem blesku, výbuchem jiným než dle čl. 2
odst. 1. písm. b) těchto pojistných podmínek, nárazem nebo
zřícením osádkou obsazeného letícího tělesa, jeho části nebo
nákladem, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, skal a zeminy, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, tíhou sněhu
nebo námrazy, záplavou, povodní a zemětřesením, vodou
z vodovodního zařízení a krádeží vloupáním a loupeží.

2.

Náklady na provizorní opravu uhradí pojistitel pouze v případě, že
tyto nároky jsou součástí celkových nákladů na opravu a nezvyšují
celkové pojistné plnění pojistitele.

3.

Jakékoliv zvláštní výdaje, tj. výdaje za přesčasovou práci,
práci v noci, ve dnech pracovního volna a klidu, expresní
příplatky, letecké dodávky náhradních dílů, cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí budou hrazeny pouze
tehdy, bylo-li to ve smlouvě výslovně ujednáno, nebo pokud
po jejich vynaložení došlo ke snížení celkových nákladů na
opravu stroje.

4.

Tímto pojištěním nejsou kryty náklady na jakékoliv změny
stroje, doplnění popř. vylepšení stroje, náklady na předepsané opravy a kontroly.

5.

Pojistitel poskytne pojistné plnění až po dokončení opravy poškozeného stroje nebo výměně zničeného stroje a po předložení všech
k tomu účelu nezbytných dokladů, potvrzujících výši škody.

6.

V případě, kdy míra opotřebení nebo jiného znehodnocení
předmětu pojištění přesahuje v době vzniku pojistné události 50% nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnění
pouze v časové ceně.

Článek 5
Územní platnost
Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, místo pojištění se shoduje s pojištěním
KASKO.

Článek 9
Povinnosti pojistníka (pojištěného a oprávněné osoby)

Pojistná částka se stanoví vždy jednou položkou pro celý stroj nebo nástavbu.

Kromě povinností stanovených ve UCZ/15 a UCZ/Kas/15 je pojistník (pojištěný a oprávněná osoba) dále povinen oznámit pojistiteli, že uzavřel
další pojištění stejných položek na stejné nebezpečí u jiného pojistitele,
a sdělit jeho obchodní název a výši pojistné částky.

Článek 7
Pojistné

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Odchylně od UCZ/Kas/15 čl. 5, odst. 3 se na toto připojištění
nevztahuje systém Bonus-Malus.

1.

Kromě shora uvedeného platí pro strojní pojištění pojistné podmínky UCZ/Kas/15.

2.

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti 1. 5. 2015.

Článek 6
Pojistná hodnota, pojistná částka

Článek 8
Pojistné plnění
1.

Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá a nepředvídaná věcná škoda na pojištěné věci, se kterou je podle těchto pojistných podmínek
spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

