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1. Co právě čtete

Vše důležité pohromadě. Právě čtete Doplňkové pojistné podmínky pro 
pojištění technických rizik DPPTR-10/2022, které navazují na všeobecné 
pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

2. Co znamená text kurzívou

Pomůže Slovník pojmů. I když jsme se snažili podmínky psát co nejvíc 
lidsky, některým termínům jsme se nemohli vyhnout. V textu jsou 
označené kurzívou a jejich vysvětlení najdete ve Slovníku pojmů ve 
všeobecných pojistných podmínkách a těchto doplňkových pojistných 
podmínkách.

3. Předmět pojištění

3.1  Předmětem pojištění jsou stroje a elektronika včetně jejich součástí
a základního softwaru. Předměty pojištění mohou být uvedené v 
pojistné smlouvě jednotlivě nebo jako soubor. 

3.2      Cizí předměty. Pokud je to výslovně uvedeno v pojistné smlouvě, 
předměty pojištění mohou být pojištěny také jako věci cizí. Jedná se 
pouze o cizí věci převzaté pojištěným za účelem provedení objednané 
činnosti a cizí věci užívané pojištěným na základě předávacího 
protokolu nebo smlouvy.

3.3  Pojištění se vztahuje pouze na předměty, které byly při sjednání 
pojištění v provozuschopném stavu a byly uvedeny do provozu 
v souladu s platnými právními předpisy a požadavky výrobce.

3.4               Předměty, o kterých musíme vědět. Následující předměty pojištění 
        musí být výslovně a samostatně uvedeny v pojistné smlouvě: 

a) stroje a elektronika vlastní výroby, pokud výroba těchto strojů
a elektroniky nespadá do předmětu podnikání pojištěného,

b) silniční vozidla,

c) plavidla, letadla, drážní vozidla,

d) mobilní telefony a elektrické ruční nářadí do 3 kg váhy,

e)  důlní a ostatní stroje umístěné v podzemí v souvislosti s důlní,
těžební nebo stavební činností.

4. Základní pojistná nebezpečí

Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení předmětu pojištění 
jakoukoliv nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost.

Pojištění se naopak nevztahuje na nesjednaná připojištění dle čl. 5 a výluky 
v čl. 6 nebo výluky uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách 
a v pojistné smlouvě.

5. Co je možné připojistit

Každé sjednané připojištění musí mít v pojistné smlouvě uvedený limit 
pojistného plnění. Pokud v pojistné smlouvě limit pojistného plnění není 
uvedený, platí, že dané připojištění nebylo sjednáno.

5.1  Připojištění samostatných škod na skleněných, porcelánových 
a keramických součástech

 Připojištění se vztahuje na samostatné poškození nebo zničení skel 
a skleněných, keramických a porcelánových součástí předmětů 
pojištění. Samostatným poškozením se rozumí, že nedojde 
k poškození i jiné části předmětu pojištění než výše uvedené.

5.2  Připojištění samostatných škod na součástech pro kluzná a valivá 
uložení

 Připojištění se vztahuje na samostatné poškození nebo zničení 
součásti pro kluzná a valivá uložení, pro přímočarý i rotační pohyb 
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(např. ložiska, písty, vložky válců). Při poškození těchto součástí 
odečteme od pojistného plnění vypočteného dle čl. 10 částku 
odpovídající opotřebení, a to v rozsahu 10 % za každý rok doby 
provozu z nákladů na opravu nebo výměnu, celkově však maximálně 
60 %. Samostatným poškozením se rozumí, že nedojde k poškození 
i jiné části předmětu pojištění než výše uvedené.

5.3  Připojištění práce přesčas, expresních a expertních příplatků 

 Připojištění se vztahuje na účelně vynaložené vícenáklady vzniklé 
v souvislosti s pojistnou událostí, a to na příplatky za práci přesčas, 
v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní 
příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků 
a expertů ze zahraničí.

5.4  Připojištění předmětů pojištění k půjčování

 Připojištění se vztahuje na předměty pojištění, které neužívá pojištěný, 
ale přenechává je k užívání jiné osobě.

6. Co pojištění nezaplatí

Vedle výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách 
a nesjednaných připojištění se pojištění nevztahuje na následující případy, 
pokud se v pojistné smlouvě nedohodneme jinak.

Obecné výluky
6.1  Škody vzniklé působením pojistných nebezpečí, která jsou 

definována v Doplňkových pojistných podmínkách pro živelní 
pojištění uvedených v pojistné smlouvě, např:

a) požár, výbuch, úder blesku, pád letadla,

b)  vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení,
aerodynamický třesk, kouř, náraz vozidla,

c) povodeň, záplava,

d) vodovodní škoda.

6.2  Škody způsobené normálními atmosférickými podmínkami, se 
kterými je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.

6.3  Škody spočívající v pohřešování a odcizení předmětu pojištění. 

6.4  Škody způsobené vandalismem.

6.5  Škody vzniklé v souvislosti s korozí, erozí, kavitací, oxidací, 
opotřebením, trvalým vlivem provozu (např. trvalým působením 
chemických, biologických, teplotních a mechanických vlivů, 
postupným stárnutím, únavou materiálu, nedostatečným 
používáním, dlouhodobým uskladněním, usazováním kotelního 
kamene nebo jiných usazenin).

6.6  Škody, za které je odpovědný smluvní partner pojištěného (např. 
dodavatel, opravce, přepravce) podle zákona nebo smlouvy, pokud 
se smluvní závazek partnera týká přímo předmětu pojištění.

6.7  Škody přímo vzniklé ztuhnutím v zásobnících, pecích, výrobních 
linkách, potrubích nebo jiných podobných zařízeních.

6.8  Škody způsobené osobou, která v době škodní události obsluhovala 
nebo řídila předmět pojištění prokazatelně pod vlivem návykových, 
omamných a psychotropních látek, nebo u které byl prokazatelně 
zjištěn obsah alkoholu v krvi, nebo která se odmítla podrobit 
dechové nebo krevní zkoušce na zjištění alkoholu či návykových, 
omamných a psychotropních látek.

6.9  Škody na základech, rámech a ukotveních, pokud nejsou součástí 
předmětu pojištění. 

6.10  Škody na zvukových, obrazových, datových a jiných záznamech.

6.11  Škody na činných médiích, např. na palivech, mazivech, 
hydraulických, řezných a chladících kapalinách.
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Výluka vnitřně vzniklých poruch podle doby provozu
6.12  Škody spočívající ve vnitřně vzniklých mechanických poruchách 

a vnitřně vzniklých elektrických poruchách u následujících předmětů 
pojištění:

a) stacionární stroje s dobou provozu více než 15 let,

b) mobilní stroje s dobou provozu více než 10 let,

c) elektronika s dobou provozu více než 6 let.

 Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí poškození 
nebo zničení předmětu pojištění bez zjevné vnější příčiny, zejména 
následkem: vady materiálu, chybné konstrukce nebo výroby, 
přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin, zvýšeného funkčního 
namáhání nebo nedostatku provozních náplní. Vnitřně vzniklá 
mechanická porucha se projevuje např. lomem, trhlinou, deformací, 
zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou 
funkčních parametrů.

 Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se rozumí poškození nebo 
zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického 
proudu bez zjevné vnější příčiny (např. vadou izolace, korónou, 
výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také 
považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických 
prvků a elektrotechnických součástek. 

Výluka samostatných poškození
6.13  Pokud nedošlo ze stejné příčiny a ve stejnou dobu i k jinému 

poškození předmětu pojištění, které jsme povinni z pojištění 
zaplatit, nezaplatíme poškození nebo zničení:

a)  dílů a nástrojů, které se vyměňují při změně pracovního
úkonu a zpravidla jsou v kontaktu s výrobkem nebo obrobkem
(např. formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, ryté
a vzorkované válce, šablony, vrtáky, vrtací a tiskové hlavy,
nože, břity, listy pil, ostatní řezné, brusné a lisovací nástroje,
pracovní části drtičů) nebo které se vyměňují při opotřebení

(např. dopravníkové pásy, lana, dráty, pneumatiky, žáruvzdorné 
vyzdívky, těsnění, světelné zdroje, pojistky, hadice);

b) snímacích prvků (např. čidel, sond) a nosičů záznamů;

c) základního softwarového vybavení předmětů pojištění;

d) akumulátorových baterií, elektrochemických článků apod.

Další případy, kdy neplatíme, mohou být uvedeny v pojistné smlouvě.

7. Kde pojištění platí

Místo pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě. 

8. Vznik pojistné události

Pojistná událost musí vzniknout v době trvání pojištění. 

9. Pojistná hodnota a pojistná částka

Pojistné částky předmětů si stanovujete vy a mají odpovídat pojistným 
hodnotám předmětů, tedy cenám, za které by je bylo možné pořídit jako 
nové (na novou cenu), pokud jsme se v pojistné smlouvě nedohodli jinak.

Pojistná částka souboru odpovídá součtu pojistných částek jednotlivých 
věcí tvořící soubor.

10. Kolik budeme platit

Pojistné plnění zaplatíme do výše pojistné částky, případně limitu 
pojistného plnění uvedeného u připojištění.

Slovník pojmů
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10.1  V případě poškození předmětu pojištění

Pojištěnému zaplatíme náklady na opravu předmětu pojištění  
do původního stavu, které jsou v místě a čase obvyklé, snížené o cenu 
zbytků nahrazovaných částí, maximálně však do výše plnění dle bodu 10.2.

Za náklady na opravu také považujeme náklady na:

•  rozebrání a sestavení předmětu pojištění,

•  rozebrání a sestavení stavebních součástí budov, ve kterých je předmět
pojištění umístěný,

• dopravu a celní poplatky.

Pokud dojde k situaci, kdy: 

a)  opotřebení nebo znehodnocení poškozeného předmětu pojištění
přesáhne 70 % nebo

b) není provedena oprava poškozeného předmětu pojištění,

odečteme od nákladů na opravu také částku odpovídající stupni opotřebení 
nebo jiného znehodnocení nahrazovaných částí předmětu pojištění z doby 
bezprostředně před škodní událostí. 

Pokud dojde k poškození předmětu pojištění, které vyžaduje opravu nebo 
výměnu akumulátoru, elektrochemického článku, elektromotoru nebo 
spalovacího motoru včetně jejich součástí, odečteme od pojistného plnění 
také částku odpovídající opotřebení, a to v rozsahu 10 % za každý rok doby 
provozu z nákladů na opravu nebo výměnu, celkově však maximálně 60 %. 

10.2  V případě zničení předmětu pojištění

Pojištěnému zaplatíme časovou cenu předmětu pojištění, sníženou o cenu 
jeho zbytků. 

10.3  V případě provizorní opravy

Náklady na provizorní opravu zaplatíme pouze tehdy, pokud je tento náklad 
součástí celkového nákladu na opravu.

11. Povinnosti pojištěného

Vedle povinností uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách 
uvedených v pojistné smlouvě, je pojištěný dále povinen:

a)  udržovat předmět pojištění v dobrém technickém stavu,
dodržovat technické normy a pokyny výrobce nebo dodavatele
pro provoz, údržbu, seřizování a revize předmětu pojištění,

b)  zabezpečit obsluhu předmětu pojištění osobou s předepsanou
kvalifikací a oprávněním,

c)  používat předmět pojištění pouze k účelu, ke kterému je určen, podle
návodu k obsluze, technických podmínek nebo obvyklostí na trhu.

Důsledky porušení povinností jsou uvedeny ve všeobecných pojistných 
podmínkách uvedených v pojistné smlouvě.
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12. Slovník pojmů

Časová cena je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodní událostí. 
Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení 
nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její 
opravou, modernizací nebo jiným způsobem. 

Doba provozu se počítá od roku uvedení do provozu, nelze-li zjistit, tak 
roku výroby (včetně), do roku, který předcházel roku, ve kterém došlo ke 
škodě.

Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 
nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou.

Provozuschopný stav je takový stav předmětu pojištění, ve kterém 
je schopen plnit určené funkce v mezích stanovených technickou 
dokumentací. Předmět pojištění je v provozuschopném stavu i tehdy, 
jestliže je v odstávce, je rozebrán pro provedení čištění nebo opravy, je 
sestavován po provedeném čištění nebo opravě nebo je ve zkušebním 
provozu při prvním spuštění, po odstávce, opravě, čistění a podobně.

Základní software je programové a datové vybavení, se kterým je 
předmět pojištění standardně dodáván na trh. Toto vybavení bylo pořízeno 
s předmětem pojištění a bylo prokazatelně zahrnuto do pojistné částky.

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou účinné od 1. 10. 2022.
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