
Pojištění strojů a zařízení 

Příloha k pojistné smlouvě č. 400 0.. … 

 

 

Doložka 312:  Krytí kasko rizik -  včetně dopravy 

 

 

Výluka z pojištění upravená ve všeobecných pojistných podmínkách se v případě sjednání této doložky neuplatní 
a pojištění se rozšiřuje také na ztráty nebo škody 

  

na položkách uvedených v seznamu pojištěných strojů, 

 

ke kterým dojde v důsledku zřícení budov, zemětřesení, sesuvu nebo poklesu půdy, zřícení skal, zemin nebo 
lavin, záplav, povodní nebo plovoucího ledu, krupobití, vánice, mrazu nebo ledu, krádeže vloupáním, požáru, 
přímého úderu blesku, nárazu nebo zřícení letadla či jiných létajících prostředků nebo jejich části či nákladu. 

Toto pojištění se vztahuje na  stroje a zařízení, které se nacházejí v prostorách nebo na místech uvedených v  
pojistné smlouvě, nebo jsou dopravovány na území České republiky. 

V případě ztrát nebo škod způsobených krádeží vloupáním/odcizením je pojistník povinen informovat Policii ČR. 
 

Výklad k pojistnému nebezpečí krádež vloupáním / odcizení: 

Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě jakékoliv škody, která byla přímo či nepřímo způsobena nebo 
zvýšena odcizením pojištěné věci, pokud k němu došlo bez prokazatelného násilného překonání ochranného 
zabezpečení nebo jiného násilného jednání vůči pojištěné věci, tj. zejména bez násilného překonání uzamčení 
nebo bez prokazatelného překonání jiné překážky s použitím síly ( tzv. prostá krádež).  

Samotná hmotnost pojištěného stroje či zařízení není považována za dostatečné zabezpečení proti odcizení.     
Za dostatečné zabezpečení u pojízdných strojů a zařízení je považováno uzamykatelné zařízení, tj. u strojů typu 
nakladače, bagru, buldozeru, traktoru, kombajnu, sklízecí mlátičky, apod. se jedná o klasický zámek na dveřích.   
U pojízdných strojů a zařízení, které uzamykatelné zařízení tohoto typu nemají, jako např. elektrocentrály, 
kompresory, nebo u přídavných zařízení jako např. drtící lopaty, nakládací lžíce, kladiva, radlice, paletizační vidle, 
apod. je vyžadováno zabezpečení obdobného typu, tzn. např. uzamčení nebo přichycení daného zařízení 
pomocí řetězu a visacího zámku v místě uložení daného zařízení např. ke sloupu, ke stromu, apod. Za dostatečné 
zabezpečení je považováno i odstavení nebo uložení stroje či zařízení v uzamčené budově, hale či garáži.   

 
 

 

 

Doložka 332: Stanovení výše plnění pro opravy na spalovacích motorech   

 

 

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

 

V případě poškození bloku nebo hlavy válce  včetně příslušných dílů a pístů se vypočítá limit pojistného plnění 
pro postižené díly podle sazby ročního snížení hodnoty rozhodné k okamžiku pojistné události. Tato sazba činí 
minimálně 10%  ročně ( za každý započatý rok provozu ) a maximálně celkem 60%. 


