ZD SE 2021

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE STROJOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ,
ELEKTRONIKY A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení, ktoré uzaviera KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku (ďalej len „VPP MP 2020“), Osobitné
poistné podmienky pre poistenie poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení (ďalej len „OPP SE 2021 “), Osobitné poistné
podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (ďalej len „OPP Ž 156“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia
alebo vandalizmu (ďalej len “OPP OV 206”), Zmluvné dojednania spôsoby zabezpečenia (ďalej len „ZD SZ 2021“). Poistenie ďalej upravujú tieto Zmluvné
dojednania pre poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení (ďalej len „ZD SE 2021“) a poistná zmluva. Ak ustanovenia poistných podmienok uvedených v prvej vete upravujú konkrétny vzťah medzi poisťovňou, poistníkom a poisteným odlišne od ZD SE 2021, majú ustanovenia ZD
SE 2021 v tejto časti prednosť pred ustanoveniami poistných podmienok uvedených v prvej vete za podmienky, ak by sa použitie oboch ustanovení vzájomne
vylučovalo. Ustanovenia príslušných ZD SE 2021 a poistných podmienok uvedených v prvej vete, ktoré si neodporujú platia popri sebe.
ČLÁNOK 2
ROZSAH POISTENIA
1.
2.
3.

Poistenie podľa ZD SE 2021 sa vzťahuje len na jednotlivé riziká alebo skupiny rizík vecí, ktorých poistenie je v poistnej zmluve výslovne dojednané.
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie poistenej veci na riziko:
a) združený živel podľa OPP Ž 156 (ďalej len „združený živel“),
b) odcudzenie, poškodenie alebo zničenie podľa OPP OV 206 (ďalej len „odcudzenie“ a „vandalizmus“).
Pre poistenie strojných a elektronických zariadení možno dojednať rozsah poistenia podľa zvoleného balíka poistného krytia uvedeného v Tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1
ZÁKLADNÉ POISTENIE
Poistné riziká
PRIMA
Lom stroja
*100 %

Združený živel*

Odcudzenie

Vandalizmus

Zvýšené náklady
X Nepoistené riziko alebo predmet poistenia.
* 100% = poistenie dojednané na poistnú sumu uvedenú v poistnej zmluve

OPTIMUM
*100 %
*100 %



1 500 EUR

EXCELENT
*100 %
*100 %
*100 %
*100 %
3 000 EUR

ČLÁNOK 3
VÝLUKY Z POISTENIA
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené počas prepravy poistených vecí ako nákladu, ak je predmetom
poistenia vec - prenosné zariadenie.
Zmluvné dojednania pre poistenie pojazdných strojov a zariadení č. ZD SE 2021 boli schválené predstavenstvom spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 1.10. 2021.
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