Poistenie strojov a elektroniky
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IČO: 00 585 441

Produkt: 448 - Poistenie strojov a elektroniky

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), v Osobitných poistných podmienkach pre
poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP Ž 156), v Osobitných
poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpečenia (ZD SZ-2), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie pojazdných pracovných strojov a zariadení (ZD PST-2).
O aké poistenie ide?
Poistenie je určené na ochranu strojných a elektronických zariadení proti náhlym a nepredvídateľným škodám spôsobených skratom, prepätím, konštrukčnou
chybou či nepozornosťou obsluhy, ktoré majú za následok stratu ich funkčnosti.

Čo je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia môže byť:
A. Stroj, elektronika, strojné a elektronické zariadenie, príslušenstvo
a výbava
B. Pojazdný pracovný stroj, príslušenstvo a výbava
C. Prenosná elektronika, príslušenstvo a výbava
Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednať nasledovné
poistné krytie:
A. Stroje, elektronika, strojné a elektronické zariadenia:
 Lom stroja a elektroniky
B. Pojazdné pracovné stroje:
 Lom stroja a elektroniky
 ALL RISK zahŕňa: združený živel, odcudzenie, lom stroja a elektroniky
C. Prenosná elektronika:
 Lom stroja a elektroniky

Čo nie je predmetom poistenia?
 mobilné telefóny, prenosné navigačné prístroje, diktafóny, prenosná
audiotechnika, tablety,
 kamery, fotoaparáty, prenosné osobné pokladnice,
 ultrazvukové zariadenia, endoskopy, kardiostimulátory, načúvacie
prístroje,
 vozidlá s EČV slúžiace výhradne na dopravu osôb,
 diely a časti zariadení všetkého druhu, ktoré sa pravidelne vymieňajú kvôli rýchlemu opotrebovaniu alebo starnutiu,
 škody na vzhľade, estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú funkčnosť zariadenia,
 škody v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín
všetkých druhov alebo únavou materiálu,
 používanie poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v rozpore
s technickými podmienkami alebo normami,
 straty, zmeny, poškodenia, zníženia funkčnosti, dostupnosti alebo
činnosti počítačového systému, programu, softvéru, dát,
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosťou,
 prostá krádež.
Upozornenie: Úplný zoznam výluk je uvedený v príslušných VPP,
OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!
!

Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisťovni
nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho časti.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení je uvedený v príslušných
VPP, OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.
 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky alebo EU.
 Pre pracovné pojazdné stroje s vlastným pohonom alebo pre pracovné stroje pripojené je miestom poistenia územie SR, pokiaľ v poistnej zmluve nie
je dojednané inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
• predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmať činnosť zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniť vstup do poistených objektov.
Povinnosti počas trvania poistenia:
• oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej činnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiť zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v čase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisťovňa právo uplatniť podpoistenie,
• oznámiť, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť meno takej poisťovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa starať o údržbu poistených vecí,
• používať poistené zariadenie len na účely stanovené výrobcom podľa návodu na obsluhu alebo technickými podmienkami,
• zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného zariadenia osobou, ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie, alebo osobou, ktorá bola na
obsluhu alebo riadenia poisteného zariadenia zaškolená,
• dbať, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie.
Povinnosti poisteného, resp. poistníka v prípade poistnej udalosti:
• bezodkladne oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zároveň však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala.
Upozornenie: Úplný zoznam povinností je uvedený v príslušných VPP, OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
•
•
•

Poistné je možné platiť v štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
Poistné sa považuje za uhradené po jeho pripísaní na účet poisťovne a to vrátane dane z poistenia.

Kedy začína a kedy sa končí krytie?
•
•

Poistenie začína nultou hodinou prvého dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
• ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doručením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovňa je povinná doručiť výzvu podľa prvej vety do
jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva doručená poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti,
• ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
•
•
•

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa výšku poistného neoznámila tomu, kto s ňou uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov
pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa
nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomernú časť
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
Písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdenná
a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom
poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
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