
Smluvní ujednání v rámcové smlouvě 

 

Živelní pojištění 

 

Živelní pojištění  se řídí zvláštní částí VPP UCZ/Živ/10 v rozsahu Článku 1, bod 1, 2 , 3. 

Maximální roční limit pojistného plnění pro nebezpečí povodeň, záplava a zemětřesení činí 

100.000.000 Kč. 

 

Ujednává se, že neplatí ujednání v Článku 8 odst. 2 UCZ/Živ/10 (katastrofická pojistná nebezpečí). 

 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje na škody způsobené povodní nebo záplavou, pokud je tato 

živelní událost na základě místních poměrů v daném místě pojištění předvídatelná. Za předvídatelnou 

živelní událost se považuje povodeň nebo záplava, ke kterým statisticky dochází častěji než jednou 

za dvacet let.  

 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na vystoupení vody z kanalizačního zařízení na max. roční 

sublimit pojistného plnění ve výši 5.000.000 Kč. 

 

Pojištění vichřice a krupobití se vztahuje i na předměty pojištění uložené mimo budovu. 

 

Pojištění pro případ odcizení věci 

 

Pojištění pro případ odcizení se řídí zvláštní částí VPP UCZ/Odc/10 v rozsahu Článku 1bod 1 a,b) 

Maximální limit pojistného plnění z jedné pojistné události 20.000.000 Kč. 

Způsob zabezpečení pro pojišťované věci je stanoven v závislosti na výši pojišťované pojistné částky 

v jednom objektu a je specifikován LIM/10.  

 

Odchylně od LIM/10 se ujednává následující zabezpečení pro případ odcizení: 

a) Zabezpečení strojů umístěných v uzavřeném prostoru (tzn. v halách, budovách apod.): 

Stroje musí být umístěny v uzamčeném prostoru, jehož veškeré hlavní vchodové vstupy 

(dveře) budou uzamčeny bezpečnostním uzamykatelným systémem, tj. bezpečnostním 

zámkem, okna musí být pevně uzavřena bez možnosti otevření z venkovní strany. 

Všechny mobilní stroje budou navíc uzamčeny bezpečnostním uzamykatelným systémem 

standardně dodávaným výrobcem věci. 

b) Zabezpečení strojů umístěných v oploceném prostoru: 

Stroje musí být uzavřeny v oploceném prostoru s minimální výškou plotu 180 cm a vrata musí 

být uzamčena zapuštěným dozickým zámkem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou 

cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. 8 mm. Prvky, jež oko zámku spojuje a uzamyká 

k sobě, musí mít minimálně stejný průřez jako oko zámku. Vrata musí být zajištěna proti 

vysazení z pantů. 

Všechny mobilní stroje budou navíc uzamčeny bezpečnostním uzamykatelným systémem 

standardně dodávaným výrobcem věci. 

c) Zabezpečení strojů (např. nakladače, rypadla atd.) mimo oplocený nebo uzavřený prostor, 

které z důvodu pracovní činnosti nemohou být umístěna v oploceném nebo uzavřeném a 

uzamčeném prostoru: 

Všechny mobilní stroje budou uzamčeny bezpečnostním uzamykatelným systémem 

standardně dodávaným výrobcem věci. 

 

 

 

 



Pojištění strojů 

 

Pojištění pro případ poškození nebo zničení stroje a strojního zařízení se řídí zvláštní částí VPP 

UCZ/Str/10, elektronické části se řídí dle VPP UCZ/Ele/10. 

Pojištění mobilních a pojízdných strojů se vztahuje i na škody způsobené v důsledku havárie a 

dopravní nehody. Pro pojištění tohoto nebezpečí se sjednává spoluúčast ve výši 10% z pojistného 

plnění, minimálně však ve výši odpovídající zvolené spoluúčasti uvedené v Sazbách pojistného pro 

daný typ pojištění. Toto pojištění se vztahuje i na škody nastalé nárazem pojištěného stroje do pevné 

překážky (tzn. havárie při pojíždění stroje). Toto ujednání neplatí pro typ pojištění S3. 

 

Dle typu pojištění S3 lze pojistit pouze mobilní a pojízdné stroje společně s havarijním pojištěním. 

V případě, že v době pojistné události bude zjištěno, že poškozený stroj nebyl havarijně pojištěn u 

UNIQA pojišťovny, a.s., bude strojní pojištění (dle typu S3) neplatné. Pro pojištění dle typu S3 neplatí 

ujednání o škodách způsobených v důsledku havárie a dopravní nehody (viz. výše).  

 

Pojištění se vztahuje i na škody, které přímo nebo nepřímo vznikly nebo se zvětšily v důsledku chyby 

v konstrukci, výpočtu a vady materiálu. Toto ujednání se však nevztahuje na škody, za které je 

zodpovědný dodavatel nebo opravce. 

 

Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé pospreyováním na maximální roční limit plnění ve výši 

50.000 Kč se spoluúčastí 2.000 Kč na předmět pojištění. 

 

Pojištění se vztahuje i na náklady za práci přesčas, v noci, práci ve státem uznaných svátcích a za 

expresní dopravu, včetně cestovních nákladů techniků a expertů. Předpokladem však je, aby tyto 

dodatečné náklady byly vynaloženy v souvislosti se ztrátou nebo škodou na pojištěných věcech, které 

jsou touto pojistnou smlouvou pojištěny. Pojištění se sjednává s max. ročním sublimitem pojistného 

plnění ve výši 10% z pojistné částky pro jednotlivý předmět pojištění.  

 

Odchylně od čl. 2, bod 4 UCZ/Str/10 se pojištění vztahuje i na stroje, jejich stáří v okamžiku vzniku 

pojistné události přesáhlo 12 let. 

 

Pojištění elektroniky 

 

Pojištění pro případ poškození nebo zničení elektronických zařízení se řídí zvláštní částí VPP 

UCZ/Ele/10 

Odchylně od UCZ/Ele/10 Článku. 2, bod 4 se pojištění vztahuje i na stroje, jejich stáří v okamžiku 

vzniku pojistné události přesáhlo 6 let. 

 

Podpojištění 

 

Odchylně od VPP se ujednává, že pojistitel nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného 

období k navýšení pojistné hodnoty předmětů pojištění v důsledku inflace menší než 15%. 


