Vložka č. 4
k poistnej mluve

Účinnosť poistenia

č. 80 – 8014800

od 01.07.2011 (0:00 h)
do 30.06.2015 (24:00 h)

3

Poistenie strojov

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor/výber strojov, prístrojov a zariadení (podľa aktuálneho zaradenia organizácie) na novú cenu, na
poistnú sumu 9 603 001,25 EUR,
b) Technologické zariadenia, ktoré sú súčasťou nehnureľností na účte 021 a 042, na prvé riziko, na poistnú
sumu 2 795 953,37 EUR.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP 106, OPP pre poistenie
strojov č. ST 306, Zmluvné dojednania pre poistenie jednotlivých strojov, súboru alebo výberu zo súboru
strojov na nové ceny a dojednaniami uvedenými na tejto vložke, ktoré nie sú obmedzované poistnými
podmienky a zmluvnými dojednaniami poisťovne.
Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika poistenia strojov na každú jednotlivú organizáciu prijatú
na základe rámcovej dohody je 1500 000,00 EUR.
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a strojových zariadení akoukoľvek náhodnou
udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť
poisteného stroja.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka
výrobcu), konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania stroja, vady
materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
pádom stroja
roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/,
zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
vniknutie cudzieho predmetu,

3. Adresa rizika: územie SR + Európa

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné
v EUR
a)

1,50 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

9 603 001,25 EUR

14 404,50

b)

1,50 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy

2 795 953,37 EUR

4 193,93

Celkové ročné poistné v EUR:

18 598,43
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5.

Spoluúčasti:
Pre body a) a b): 165,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6.

Osobitné dojednania:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá nová hodnota
znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci/súboru veci.
Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych
škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať
v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú
dosahovať výšku maximálne 40 % z novej ceny poistenej veci.
Dojednáva sa, že pri poistení strojov a elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady
s limitom plnenia 35 000,- € pre každú poistnú udalosť.
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:
 náklady posudkového znalca,
 náklady na hľadanie príčiny škody,
 náklady na zemné a výkopové práce,
 náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas,
v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky, cestovné náklady technikov a
expertov zo zahraničia
 náklady na obstaranie softwaru, vrátane poplatkov za aktivácie softwarových licencií
a ďalších poplatkov viažucich sa k obnoveniu softwaru predmetu poistenia pred poistnou
udalosťou,
Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poistného obdobia v prípade na prvé riziko nastala
poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví
poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného
obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane
spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej
výške.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na elektronické prvky a súčiastky (vrátane
elektroniky, ktoré je súčasťou nehnuteľností ), nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej
časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov
programového vybavenia strojov.
Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.

