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Doložka 129:  Stroje a zařízení řízené počítačem 

 

 

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky platí pro toto pojištění následující:  

 

Pojištěny jsou i programovatelné numericky řízené stroje či zařízení s integrovanou výpočetní nebo řídící 
jednotkou.  
 
Případný standardní software dodávaný výrobcem zároveň se strojem či zařízením, resp. náklady na opětovné 
pořízení tohoto software jsou spolupojištěny, pokud k jejich ztrátě dojde v souvislosti s totální škodou na řídící 
jednotce, nebo na stroji či zařízení, pokud k ní dojde pojistnou událostí, za kterou je pojistitel povinen 
poskytnout pojistné plnění, a za předpokladu, že jsou tyto náklady zahrnuty do pojistné částky a uvedeny 
v pojistné smlouvě. 
 
Základy a podstavce strojů a zařízení jsou spolupojištěny za předpokladu, že jsou zahrnuty do pojistné částky a 
uvedeny v pojistné smlouvě. 
 
Pro odškodnitelné pojistné události na mechanických částech strojů a zařízení platí: 
 a) V případě   opravitelné   škody na pojištěných věcech pojistitel uhradí náklady, které je nutné vynaložit  

na uvedení poškozeného stroje do provozuschopného stavu, který byl bezprostředně před pojistnou 
událostí, dále náklady na demontáž a opětnou montáž, pokud byly nutné pro provedení opravy, náklady na 
obvyklou dopravu (na místo opravy a zpět), případná cla a poplatky, za předpokladu, že jsou tyto náklady 
zahrnuty do pojistné částky. Snížení ceny za opotřebení nahrazených dílů se neodečítá, ale hodnota zbytků, 
které lze znovu použít nebo prodat se však odečítá. 

 
Pokud se výše uvedené náklady na opravu rovnají nebo jsou vyšší než časová cena pojištěného stroje 
bezprostředně před pojistnou událostí, bude tato položka považována za zničenou a plnění bude provedeno 
podle bodu b). 
 
 b) V případě zničení pojištěného stroje (totální škody) nahradí pojistitel časovou cenu pojištěného stroje 

bezprostředně před pojistnou událostí včetně nákladů na obvyklou dopravu, montáž, případná cla a 
poplatky, v rozsahu, ve kterém jsou tyto náklady zahrnuty do pojistné částky. Tato časová cena se stanoví  
na základě odečtení vlastního opotřebení od nové ceny věci. Pojistitel rovněž nahradí běžné náklady na 
demontáž zničeného zařízení, ale hodnota zbytků, které lze znovu použít nebo prodat se však odečítá. 

 
Pro odškodnitelné pojistné události u elektronických výpočetních nebo řídících prvků a případný software - 
provozní systém, standardní programy, platí beze změn čl.13 všeobecných pojistných podmínek. 
 
Jestliže je oprava prováděna v dílně patřící pojištěnému, poskytne pojistitel plnění za náklady na mzdy a 
materiál potřebné na opravu včetně přiměřeného procenta režijních nákladů. 

 
Doložka se vztahuje na stroje uvedené v seznamu pojištěné elektroniky. 
 


