
Smluvní ujednání v rámcové smlouvě 

 

Ujednává se, že byla-li odcizena pojištěná věc z motorového vozidla, vzniká oprávněné osobě právo 

na plnění pouze v případě, pokud: 

a) motorové vozidlo, z něhož byla věc odcizena, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo 

pevnou střechu,  

b) odcizená věc byla v době vzniku škody umístěna v zavazadlovém prostoru a nebyla zvnějšku 

viditelná nebo byla umístěna v uzamčené příruční schránce vozidla, 

c) škoda vznikla v době od 6.00 do 22.00 hod. 

 

 

V případě krádeže pojištěného strojního zařízení dle doložky DST8 - Odcizení písm. a) tj. krádež, při 

které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, je pojistitel 

povinen poskytnout pojistné plnění pouze v případě, že pojištěné zařízení bylo zabezpečeno 

minimálně způsobem, který je pro jednotlivé limity plnění popsán: 

 pro stacionárních zařízení v Příloze č.4 této smlouvy a doložce DOZ5 

 pro mobilních zařízení v Příloze č.5 této smlouvy a doložce DOZ5 

 

Pro účely pojištění strojů dle doložky DST8 se odkaz na ZPP P - 200/05 v DOZ1 nahrazuje odkazem 

na doložku DST8. 

 

Odchylně od ZPP P – 300/05, čl. III, odst. (2) a od ZPP P – 320/05 čl. III, odst. (2) může být místem 

pojištění i území Evropy v závislosti na zařazení jednotlivých předmětů pojištění 

 

Odchylně od ZPP P-300/05 čl. IV. je pojistnou událostí i poškození strojů, které není jinak vyloučeno, i 

za předpokladu, že toto poškození nemá přímý vliv na omezení nebo vyloučení funkčnosti takto 

poškozeného stroje. 

 

Pro případ odcizení pojištěných elektronických zařízení vzniká právo na pojistné plnění v souladu s 

dodržením podmínek doložek DOZ1 a DOZ5. Pro účely pojištění elektroniky dle ZPP P - 320/05 pro 

případ odcizení se odkaz na ZPP P - 200/05 v doložce DOZ1 nahrazuje odkazem na ZPP P - 320/05. 

 

Odchylně od ZPP P – 300/05, čl. V, odst. (f) vzniká právo na plnění za škody vzniklé na stroji během 

přepravy stroje jako nákladu pro předměty pojištění uvedené v Příloze č. 1 pod kódy pojistného 

nebezpečí SRA, SRB, SVA, SPA, SPZ, SPT. 

 

Pro případ pojištění strojů a elektronických zařízení a s tím souvisejících ujednání se za pojištěné dále 

považují i jednotliví nájemci předmětů leasingu pojištěných touto smlouvou. Případná pojistná plnění 

budou v tomto případě však vždy vyplacena pojistníkovi, nebude-li dohodnuto jinak. Z pohledu 

nájemců předmětů leasingu pojištěných touto smlouvou se vlastní stroje a vlastní stacionární nebo 

přenosná zařízení mění na cizí stroje a cizí stacionární nebo přenosná zařízení. 


