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 Příloha k záznamu o poskytnutí informací  
před přistoupením k pojistné smlouvě 

 

Specifická ustanovení rámcové pojistné smlouvy UNILEASING – ALLIANZ pro 

pojištění strojů a elektronických zařízení 

Obecně 
1. Předmětem pojištění jsou strojní zařízení ve vlastnictví pojistníka – UNILEASING a.s. užívaná 

leasingovými nájemci na základě u pojistníka sjednaných leasingových smluv.  

2. Předmět pojištění je pojištěný automaticky ode dne převzetí předmětu leasingovým nájemcem, 

kterému musí předcházet uzavření platné leasingové smlouvy. Počátek pojištění uvedený pojistníkem 

pojistiteli musí být roven dni převzetí předmětu pojištění leasingovým nájemcem.  

1. Pojištění strojních zařízení se sjednává na novou cenu, pokud není u daného stroje uvedeno jinak. 

Pokud bude pojištění jednáno na obecnou hodnotu, stroj bude podpojištěn a pojistné plnění bude 

kráceno v poměru obecné hodnoty a nové ceny. Pojistná částka je stanovena v souladu se skutečností, 

zda klient (leasingový nájemce) je či není plátcem DPH. 

3. Místo pojištění je konkrétní stanoviště na území ČR, pro pojízdné stroje celé území ČR, nebo lze 

ujednat možnost pojištění na území ČR a sousedních států, tj. Německa, Rakouska, Slovenska a Polska.  

 

All risk pojištění elektroniky včetně rizika odcizení 
1. Pojištění elektroniky je upraveno VPP EL-03, pro přenosná zařízení s doložkou 101/1. Pro přenosné 

zařízení je sjednána územní platnost Evropa.  

2. Pojistit lze stroje s maximálním stářím u elektroniky 10 let. 

3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve variantách: 

• 1 000 Kč nová a použitá elektronika stáří do 3 let 

• 10 000 Kč nová a použitá elektronika stáří do 3 let 

• 5 000 Kč použitá elektronika stáří nad 3 roky – max 10 let 

• 10 000 Kč použitá elektronika stáří nad 3 roky – max 10 let 

 

All risk pojištění pojízdných strojů včetně rizika odcizení 
1. Pojištění pojízdných strojů a zařízení je upraveno VPP-ST-03 a odchylně od čl. 4, odst.3, písm. b) jsou 

kryty i samostatné škody na elektronických prvcích a elektronických součástech a dále odchylně od čl. 

4, odst.1, písm. bb) pokud dojde z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození pojištěného 

stroje, ze které je pojistitel povinen plnit, poskytne pojistitel pojistné plnění i za poškození nebo zničení 

pásů, lan a pneumatik.  

2. Pojistit lze stroje s maximálním stářím u pojízdných strojů 6 let. 

3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve variantách: 

• 10 %, min. 10 000 Kč pojízdné stroje nové a použité stáří do 3 let 

• 10 %, min. 20 000 Kč pojízdné stroje nové a použité stáří do 3 let 

• 10 %, min. 10 000 Kč pojízdné stroje použité stáří nad 3 roky – max 6 let 

• 10 %, min. 20 000 Kč pojízdné stroje použité stáří nad 3 roky – max 6 let 
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All risk pojištění ostatních strojů včetně rizika odcizení 
1. Pojištění stacionárních strojů a zařízení je upraveno VPP-ST-03 a odchylně od čl. 4, odst.3, písm. b) jsou 

kryty i samostatné škody na elektronických prvcích a elektronických součástech. 

2. Pojistit lze stroje s maximálním stářím u stacionárních strojů 10 let. 

3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve variantách: 

• 10 000 Kč stacionární stroje nové a použité stáří do 3 let 

• 20 000 Kč stacionární stroje nové a použité stáří do 3 let 

• 10 000 Kč stacionární stroje použité stáří nad 3 roky – max 10 let 

• 20 000 Kč stacionární stroje použité stáří nad 3 roky – max 10 let 

 

Pojištění strojů na riziko živel 
1. Pojištění lze sjednat jen na riziko živel. Pojištění strojů je upraveno VP PMP -04 a je sjednáno v rozsahu 

čl. 2, 3, 4.   

2. Odchylně od ustanovení čl. V písm. f) se pojištění vztahuje i na škody vzniklé při přepravě stroje nebo 

jeho části prováděné vlastním jménem pojištěného nebo na jeho vlastní účet.  

3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve variantách: 

• 10 000 Kč stroje nové a použité stáří do 3 let 

• 20 000 Kč stroje nové a použité stáří do 3 let 

• 10 000 Kč stroje použité stáří nad 3 roky – max 10 let 

• 20 000 Kč stroje použité stáří nad 3 roky – max 10 let 

• 5 %, min. však 25 000 Kč pro riziko povodeň a 5 %, min. 10 000 Kč pro ostatní rizika 

• 10 %, min. však 25 000 Kč pro riziko povodeň a 10 %, min. 10 000 Kč pro ostatní rizika 

• 20 %, min. však 25 000 Kč pro riziko povodeň a 20 %, min. 10 000 Kč pro ostatní rizika 

 

Hlášení pojistných událostí, pojistné plnění 
1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu telefonem na 

číslo 241 170 000, nebo na příslušném tiskopisu, případně dopisem, na adresu:  

• ALLIANZ pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 18100 Praha 8  

• současně pojistníkovi UNILEASING a.s. přes: https://www.unileasing.cz/hlaseni-pojistne-udalosti, 

nebo telefonicky na čísle 376 357 111, nebo e-mailem na unileasing@unileasing.cz  

2. Pro každou jednotlivou přihlášku k pojištění, kde pojistná částka nepřesáhne 10.000.000,- Kč, je 

stanoven maximální roční limit plnění z rizika povodně nebo záplavy, vichřice, krupobití, zemětřesení 

a výbuchu sopky ve výši 100 % sjednané pojistné částky. 

3. Pro každou jednotlivou přihlášku k pojištění, kde pojistná částka přesáhne 10.000.000,- Kč, je stanoven 

maximální roční limit plnění z rizika povodně nebo záplavy, vichřice, krupobití, zemětřesení a výbuchu 

sopky ve výši 75 % sjednané pojistné částky, maximálně však 25.000.000,- Kč. 

4. Plnění z pojistných událostí nastalých na předmětu pojištění poukáže pojistitel na účet pojistníka. 

Vyplacení pojistného plnění jinému subjektu je možné pouze na základě žádosti pojistníka předložené 

pojistiteli před vyplacením pojistného plnění.  
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