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Článek 5: Místo pojištění
1

1

c) škody způsobené během přepravy pojištěného stroje jako nákladu;
d) škody vzniklé uvedením pojištěného stroje do provozu před prokazatelným
ukončením jeho řádné opravy nebo zkoušek;
e) škody na činných médiích např. na palivech, mazivech, hydraulických, řez-

Článek 2: Pojistná nebezpečí
1 Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení stroje jakoukoliv nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost,
Pojištění se tedy

e)
f)
g)
h)
i)

f) škody způsobené obsluhou pojištěného stroje bez platné odborné způsobilosti podle příslušných právních předpisů;
g) následně vzniklé ztráty všeho druhu včetně ušlého zisku, zvýšených náklatrhu nebo smluvního kontraktu;
h) náklady na jakékoliv změny zařízení, doplnění popř. vylepšení zařízení, nái)
j) části strojů, které nejsou schopny samostatného provozu;
k) elektrické ruční nářadí.
2

a) vniknutím cizího předmětu;
b) pádem, nárazem, střetem pojištěného stroje během jeho provozu na pozemní komunikaci;
c) požárem, výbuchem, působením kouře;
d) průvodními jevy požáru, hasební látkou, likvidací požáru nebo likvidací následků požáru;
e)
mětřesením, výbuchem sopky, poklesem půdy, zřícením skal nebo zemin,
sesouváním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů, stožárů
nebo jiných předmětů, tíhou sněhu nebo námrazy, vichřicí, krupobitím;
f) škody, za které je dodavatel, smluvní partner nebo opravna odpovědná podle zákona nebo smlouvy.

2

zení, které způsobila obsluha podílející se na provozu nebo obsluze předmětu
pojištění.
3

smlouvě.
Článek 3: Pojistná událost
1
nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se
kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
2 Pojistnou událostí není, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo oprávněného uživatele pojištěné věci včetně osob jim

Kromě základních výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách
se pojištění dále nevztahuje na:
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, kavitace, oxidace, přirozeného opotřebení, trvalého vlivu provozu (např. trvalým půsoúnavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění,
usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin;
b) škody vzniklé předčasným nebo přirozeným opotřebením nebo poškoze-

smlouvou. Škodové strojní pojištění (dále jen „pojištění“) se dále řídí zákonem č.
-

chybou konstrukce, vadou materiálu, nebo výrobní vadou;
přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či podtlakem;
nevyvážeností nebo roztržením odstředivou silou;
zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou
izolace, korónou, mechanickým namáháním způsobeným elektrickým
proudem, indukcí účinkem blesku);
selháním měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení;
kou škod vzniklých během provozu na pozemní komunikaci,
nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí pojištěného
nebo jeho zaměstnance;
vandalismem;
mrazem, plovoucím ledem.

Pojištění se vztahuje pouze na takové stroje, které byly při sjednání pojištění

3

Článek 1: Úvodní ustanovení
1 Škodové strojní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, kde je

a)
b)
c)
d)
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Doplňkové pojistné
podmínky pro škodové
strojní pojištění

3

věci, za které je pojistitel povinen plnit, pojistitel neposkytne plnění za poškození nebo zničení:
a)
opotřebení (např. formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, ryté

Článek 4: Předmět pojištění
1

ty, pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky, těsnění);
b)
(např. ložiska, písty, vložky válců);

www.direct.cz
www.triglav.cz
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Doplňkové pojistné podmínky pro škodové strojní pojištění

4

c) skleněných součástí;
d)
Není-li ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
a)
b)
c) softwarové vybavení pojištěného stroje;
d)
e) náhradní díly;
f) samostatné poškození akumulátorových baterií, elektrochemických článků
vané obvody, mikroprocesory, relé, stykače).
g) stroje, od jejichž data výroby uplynulo ke dni vzniku škodní události více jak
10 let.

5

nebo znehodnocení věci 70 %, plní pojistitel podle bodu 1 písmene b), resp.
bodu 2 písmene b) tohoto článku.
Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odnou pojistným nebezpečím dle článku 2 těchto doplňkových pojistných podmínek, za kterou vzniklo oprávněnému právo na pojistné plnění podle těchto
doplňkových pojistných podmínek.

6

maximálně 60 %.
7

bloků spalovacích motorů, hlav motorů nebo kompresorů, včetně příslušenství
-

-

1

řena:
a)
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu

však maximálně 60 %.
8

b) časovou cenou, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; ča-

9

2
3

její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení pojistné částky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění až po dokončení oprav poškozeného zanezbytných dokladů potvrzujících výši škody. Tím není dotčeno právo pojištěného na poskytnutí přiměřené zálohy.

10

škodné události obsluhovala nebo řídila pojištěný stroj prokazatelně pod vli-

4

5
6

tění na první riziko.
Pojistnou částku pojišťovaného souboru věcí vyjadřuje agregovaná pojistná
částka, která odpovídá součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících
soubor.
Vztahuje-li se pojištění na několik souborů věcí, určí se pojistná částka nebo
limit pojistného plnění na každý soubor samostatně.
Pojistnou částku stanovuje pojištěný na vlastní odpovědnost.

Článek 8: Pojištění na první riziko
1 Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu podle článku 7, určí pojistnou hodjistná částka je nejvyšší hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných

tropních látek, pojistitel není povinen plnit.
Článek 10: Zvláštní případy plnění
1

-

se tyto náklady vynaložené na dopravu věci jen na území České republiky.
Článek 11: Výklad pojmů
Direct

1

-

Časová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou udámodernizací nebo jiným způsobem. Časová cena stroje nebo jeho části se sta-

ní na první riziko.
Článek 9: Plnění pojistitele
1
né smlouvě uvedeno jinak, aby mu pojistitel vyplatil:
a)

2

3

do výše časové ceny poškozeného stroje;
b)

4

2

určují aktuální technickou hodnotu stroje nebo jeho části.
Krupobitím
prorazí, odlomí nebo věc úderem praskne. Pojištěna je rovněž škoda způsobetím.
Náraz stroje
dlo apod.).
Nová cena
nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu

5
6

Odcizením se rozumí krádež vloupáním nebo loupež.
Opotřebení

7

životnosti. Opotřebení se snižuje pravidelnou údržbou, opravami, rekonstrukcemi, modernizací apod.
Pádem
se rozumí zemskou gravitací vyvo-

8

Pohřešováním věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávis-

9

Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné od-

-

Je-li pojištěná věc zničena nebo pohřešována, vzniká pojištěnému právo, poa)
zničené věci, maximálně však do výše časové ceny poškozeného stroje.
b)
vídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení zničené nebo pohře-

3
4

zničené věci.
Přesáhlo-li opotřebení nebo znehodnocení pojištěné věci 70 %, plní pojistitel
podle bodu 1 písmene b) resp. bodu 2 písmene b) tohoto článku.
tel poskytne pojistné plnění jen tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady
-

nebo je to taková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit
opravou, přesto je věc použitelná pro svoje původní určení.
10 Povodní
11 Požár

opotřebení nebo jiné znehodnocení nepřesáhlo 70 %. Přesáhlo-li opotřebení

2

nabýt zhoubného rozsahu. Za požár se nepovažují účinky užitkového ohně

T005/14

a sálavého tepla např. žehlení, sušení, pražení, pečení, vaření, ohřívání, uzení
atd., nebo pád věci nebo její hození někým do ohně nebo na oheň, požárem
není rovněž žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu jako propálení, ožehnutí nebo spálení cigaretou, žhavým uhlím, lampou, topným tělesem
apod. Škodnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je i poškození
nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru, působením hasební látky použité při hašení nebo stržením při zdolávání požáru či odstraňování jeho následku.
[12] Provozuschopnost stroje je takový stav stroje, ve kterém je stroj schopen plnit
určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací. Je-li pro uvedení pojištěného stroje do provozu vyžadován
zkušební provoz, je stroj považován za provozuschopný, pokud zkušební provoz byl úspěšně ukončen a stroj dosahuje projektovaných parametrů. Stroj je
považován za provozuschopný 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 po odstávce, opravě, čistění a podobně.
[13] Přiměřenými náklady na opravu se rozumí náklady v době škodné události v místě obvyklé a účelně vynaložené na opravu provedenou obvyklou
technologií včetně nákladů na rozebrání a sestavení, nákladů na dopravu do
opravny a z opravny a celních poplatků bez příplatků za urychlení opravy. Za
náklady na opravu se nepovažují náklady na pravidelné revize, údržbu a ostatní opatření, které je nutno vynaložit i bez škodné události, náklady vynaložené
v důsledku změn a vylepšení, které pojištěný provedl nad rámec opravy či obnovy stavu stroje před škodnou událostí.
[14] Příslušenství stroje jsou pomocná nebo přídavná zařízení, pomocné přístroje
a prostředky, jejichž využití je společné s věcí hlavní.
[15] Působením kouře se rozumí náhlý únik kouře v důsledku poruchy ze zařízení
v místě pojištění nebo kouř v důsledku požáru nebo výbuchu mimo místo
pojištění. Pojištění se však nevztahuje na škody, které vzniknou trvalým působením kouře.
[16] Selhání měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení je nenadálá
porucha těchto zařízení, kterou pojištěný ani při řádné péči nemohl předpokládat. Z důvodů této poruchy nejsou zařízení způsobilá plnit svou funkci,
kterou před tím plnila nebo měla plnit. Jsou to např. signalizační zařízení ve
spojení s nepřetržitou obsluhou, indikátory, havarijní ventilátory, termostaty,
ochranné spínače apod.
[17] Sesouváním půdy, skal, ledu nebo sněhu se rozumí jejich pozvolný pohyb
z vyšších poloh svahu do nižších, vzniklé působením gravitace a vyvolané
porušením dlouhodobé rovnováhy svahu. Výsledkem jsou zřetelně viditelné
pukliny a vrásnění na povrchu svahu, jejichž následkem jsou staticky nebezpečné deformace nebo široké pukliny na stavbách. Sesuvem půdy však není
klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních
sil nebo lidské činnosti. Pojištění se nevztahuje na škody v důsledku činnosti
pojištěného, povrchové a hlubinné těžby, nebo hloubení a jiných zemních,
konstrukčních a demoličních prací ať již probíhajících v době trvání pojištění
nebo před jeho začátkem.
[18] Stroje jednotlivě určené v pojistné smlouvě jsou takové, u kterých je z důvodů identifikace povinně uveden jejich název, typ, výrobní číslo a rok výroby,
pokud není ujednáno jinak.
[19] Střet stroje je srážka s pohyblivou překážkou (jiným vozidlem, člověkem, zvířetem, odmrštěným předmětem apod.).
[20] Tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se rozumí destruktivní působení jejich
nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné a ostatní konstrukce budov. Za
škodné události způsobené tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se také považuje
prosakování vody z tajícího sněhu nebo námrazy za podmínky, že současně
došlo k poškození nebo zničení střešní krytiny, nosných a ostatních konstrukcí
budov tíhou sněhu nebo námrazy. Pojistitel hradí jen v případě, kdy tíha sněhu nebo námrazy přesahuje 100 kg/ m2.
[21] Údržba stroje je souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, provozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu stroje. Tyto činnosti spočívají zejména v provádění pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování,
plnění termínů mazacích plánů a včasné výměně vadných dílů, a to v souladu
s platnými předpisy a ustanoveními danými výrobcem.
[22] Za vandalismus je považováno úmyslné poškození nebo zničení pojištěné
věci. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé odcizením jakékoliv součásti
nebo příslušenství pojištěné věci a dále se nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci v souvislosti s odcizením. Toto pojištění se nevztahuje na
jakákoliv skla, zrcadla, neonové trubice (a obdobná zařízení) a na vysunuté
stříšky nad vstupem nebo výlohou (markýzy). Dále se toto pojištění nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci jakýmkoliv znečištěním. Za znečištění se považuje také úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou,
rytím a jiným obdobným způsobem.
[23] Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje
rychlostí nejméně 20.8 m/s. Není-li tato rychlost pro místo škody zjistitelná,
musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu v okolí věci vyvolal obdobné
škody na obdobných věcech nebo na rovněž tak odporu schopných jiných
věcech. Pojištěna je rovněž škoda způsobená současně s vichřicí zatékáním
dešťové vody otvory vzniklými vichřicí.

[24] Vodou z vodovodních zařízení se rozumí:
a)	voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží, z pevně zabudovaných
vnitřních rozvodů vodovodního a odváděcího potrubí s výjimkou vnějších
dešťových svodů, dále kapalina, pára nebo médium vytékající z vytápěcích
systémů, kapalina nebo médium unikající ze stabilních hasicích zařízení
a kapalina uniklá z akvária o obsahu minimálně 200 litrů. Za vodu unikající
z vodovodních zařízení se však pro účely tohoto pojištění nepovažuje voda
vytékající z odvodního potrubí a kanalizace v příčinné souvislosti se zvýšením spodní hladiny vody nebo v příčinné souvislosti se záplavou či povodní
v místě pojištění;
b)	kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového nebo dálkového topení nebo solárních systémů.
[25] Výbuchem je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů
nebo par. Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třesk způsobený provozem letadel, výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru, v hlavních střelných zbraní a jiných zařízeních, ve kterých se
energie výbuchu cílevědomě využívá.
[26] Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí
nebo proudí v místě pojištění a je způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků.
[27] Zemětřesení jsou otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry,
dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MCS, udávající makroseizmické účinky zemětřesení v místě škodné události, nikoliv v epicentru. Škoda
způsobená zemětřesením v čase 72 hodin za sebou se počítá jako jedna škodná
událost.
[28] Zničení věci je změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit opravou,
a proto věc již není možné používat k původnímu účelu nebo by cena opravy
přesáhla sjednanou pojistnou částku.
[29] Zřícením skal, zemin nebo lavin se rozumí jev, kdy se na svazích náhle uvedou
do pohybu skalní bloky, části hornin, masy zeminy, sněhu nebo ledu a řítí se po
svahu do údolí.
Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1. 1. 2014
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