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 Příloha k záznamu o poskytnutí informací 
 před přistoupením k pojistné smlouvě 

 

Specifická ustanovení rámcové pojistné smlouvy a podmínky pojištění 

UNILEASING – KOOPERATIVA 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 pojištěný uvedený pojistníkem 

pojistiteli musí být roven dni převzetí předmětu pojištění leasingovým nájemcem.  

3. 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. 

4. Místo pojištění se stanovuje pro každý předmět pojištění. Odchylně od ZPP P-300/05 se ujednává pro 

pracovní stroje a elektroniku možnost pojištění na území ČR a sousedních států, tj. Německa, 

Rakouska, Slovenska a Polska.  

Pojištění strojů včetně rizika odcizení 
1. Pojištění strojů je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami VPP P–100/05, Zvláštními 

pojistnými podmínkami ZPP P–300/05, Dodatkovými pojistnými podmínkami DPP P-520/05, DST1, 

DST8, DOB1 a DOB3 a následujícími ujednáními.   

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. Odchylně od ustanovení Čl. I odst. (8) písm. a ZPP P-300/05 jsou předmětem pojištění i motorová a 

přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou. 

4. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve variantách:  

• 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 

5. Požadované zabezpečení vlastních strojních zařízení proti odcizení je uvedeno v Příloze č. 1 k pojistné 

smlouvě (Doložka předepsaného způsobu zabezpečení pro mobilní pracovní stroje uložené mimo 

uzavřený prostor i mimo oplocené prostranství proti odcizení). V případě pojištění atypických 

předmětů pojištění se pojistník a pojistitel mohou dohodnout na jiném zabezpečení.  

Pojištění elektronických zařízení 
1. Pojištění elektroniky je upraveno VPP P-100/05, ZPP P-320/05, DPP p-520/05, DOB1 a DOB3 a 

následujícími ujednáními.  

2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 %, min. však 25 000 Kč pro pojistné nebezpečí „povodeň“ 

a 5 %, min. však 10 000 Kč pro ostatní pojistná nebezpečí.  

3. Požadované zabezpečení vlastních elektronických zařízení proti odcizení je uvedeno v DPP P-520/05. 

V případě pojištění atypických předmětů pojištění se pojistník a pojistitel mohou dohodnout na jiném 

zabezpečení.  
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Pojištění skla 
1. Pojištění skla je upraveno VPP P-100/05, ZPP P-250/05, dodatkovými pojistnými podmínkami DOB1 a 

DOB3 a následujícím ujednáními.  

2. Sjednává se pojištění souboru vlastních skel (leasingovými nájemci na základě leasingových smluv 

sjednaných u pojistníka). 

3. Odchylně od ZPP P-250/05 čl. I. bodu 1) je předmětem pojištění pevně osazené sklo nebo soubor skel 

kabiny pojištěného stroje.  

4. Pojištění se sjednává na maximální roční limit pojistného plnění uvedený pojistníkem pro jednotlivé 

předměty. Pojištění se sjednává na novou cenu a na první riziko.  

5. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.  

Hlášení pojistných událostí, pojistné plnění 
1. Vznik škodné události je klient povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, 

dopisem (případně telefonem na číslo 975 105 105) na adresu: 

• Kooperativa pojišťovna, a.s., Zahradní 3, 326 00 Plzeň. V případě, že byla škodná událost 

oznámena telefonem je klient povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodu 

písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na 

předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu 

pojistitele uvedenou výše.  

• 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. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou 

smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání 

pojištění, omezeno limitem plnění ve výši 30 000 000 Kč.  

3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou 

smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu trvání 

pojištění, omezeno limitem plnění ve výši 50 000 000 Kč.  

4. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou 

smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo 

námrazy, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno limitem plnění ve výši 50 000 000 Kč.  

5. Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě 

pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při 

likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta 

spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý 

předmět provozu postižený touto pojistnou událostí. 

6. 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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