Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění
strojů a strojních zařízení DPPST 2

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů a strojních zařízení DPPST 2 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek
pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

3. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění ponorných
čerpadel nebo čerpadel v hlubinných studních, pojištění
se nevztahuje na škody na těchto čerpadlech vyvolané
provozem bez vody a na škody vzniklé následkem zborcení studny nebo poškozením trubek a stěn studny.
4. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na základy strojů a strojních zařízení.

Článek 2
Pojistná nebezpečí

Článek 5
Plnění pojišťovny

1. Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, která nastane nečekaně a náhle a není ve všeobecných pojistných
podmínkách, těchto doplňkových pojistných podmínkách
nebo v pojistné smlouvě vyloučena.

1. V případě poškození věci pojišťovna hradí přiměřené náklady na opravu, které jsou potřebné pro uvedení poškozené věci do stavu provozuschopnosti před pojistnou
událostí, včetně nákladů na rozebrání a sestavení, nákladů na dopravu do opravny a z opravny a celních poplatků. Od takto stanovených nákladů odečte pojišťovna
hodnotu zbytků nahrazovaných částí.

2. Pojištění se sjednává jen pro takový případ poškození nebo
zničení pojištěné věci, které omezuje nebo vylučuje funkčnost této věci.

Článek 3
Pojištěné věci, pojistná hodnota
1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje pouze na takové věci a jejich příslušenství, které byly
při sjednání pojištění v provozuschopném stavu a které jsou
jednotlivě uvedeny v pojistné smlouvě pod samostatnými
položkami.
2. Pro pojištění sjednané podle těchto doplňkových pojistných
podmínek se dále ujednává, že článek 4 bod 5 všeobecných pojistných podmínek neplatí.
3. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou
hodnotou pojištěných věcí ve smyslu těchto doplňkových
pojistných podmínek je nová cena těchto věcí.
4. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno připojištění základů
strojů a strojních zařízení, za náklady na pořízení nové
věci se považují i náklady na nové základy strojů a strojních zařízení.

Článek 4
Speciální výluky z pojištění
1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
a) škody vzniklé následkem požáru, výbuchu způsobeného chemickou reakcí, přímého úderu blesku, pádu letadla, povodně, záplavy, sesuvu půdy, zřícení skal nebo
zemin, sesuvu nebo zřícení sněhových lavin, zemětřesení, poklesu půdy, zřícení budovy;
b) poškození nebo zničení pojištěných věcí způsobené
bezprostředním následkem koroze, eroze, kavitace, oxidace, opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného
stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání,
dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin;
c) poškození nebo zničení pojištěných věcí přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů nebo znečištěním;
d) poškození nebo zničení pojištěných věcí normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat;
e) škody na dílech a nástrojích, které se pravidelně, často
či opakovaně vyměňují při změně pracovního úkonu
nebo pro opotřebení (např. formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, ryté a vzorkované válce, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břity, listy pil, ostatní řezné a lisovací nástroje, pracovní části drtičů, pásy,
řemeny, hadice, těsnění, lana, dráty, pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky);
f) škody, za které je dodavatel, smluvní partner nebo
opravce odpovědný podle zákona nebo smlouvy;
g) škody vzniklé na činných médiích jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtrační hmoty nebo katalyzátory;
h) škody všeho druhu na zvukových, obrazových, datových nebo jiných záznamech;
i) škody vzniklé odcizením nebo jinou ztrátou.
2. Pokud nedošlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému
poškození pojištěné věci, za které je pojišťovna povinna plnit, a pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení:
a) strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý i rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců);
b) skleněných součástí;
c) akumulátorových baterií, elektrochemických článků
apod.;
d) elektronických prvků a elektrotechnických součástek
(např. integrované obvody, mikroprocesory, tranzistory,
relé, stykače);
e) snímacích, záznamových a zobrazovacích prvků, nosičů
záznamů.

2. Náklad na provizorní opravu nahradí pojišťovna pouze
tehdy, pokud je tento náklad součástí celkového nákladu
na opravu a nezvyšuje celkové plnění pojišťovny, nerozhodne-li pojišťovna po pojistné události jinak.
3. Pokud náklady na opravu specifikované v bodu 1 tohoto
článku jsou rovny nebo převyšují časovou cenu pojištěné
věci v době bezprostředně před vznikem pojistné události, bude poskytnuto plnění jako za věc zničenou podle
bodu 4 tohoto článku.
4. Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena, odcizena
nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající časové ceně věci
v době bezprostředně před vznikem pojistné události.
Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků
zničené věci. Pojišťovna hradí také přiměřené náklady demontáže zničené věci.
5. Nelze-li časovou cenu určit obvyklým způsobem, stanoví
se tato cena odhadem.
6. Pokud oprava poškozené věci v důsledku pojistné události vyžaduje převinutí nebo výměnu agregátu v důsledku škody na vinutí, odečte pojišťovna při stanovení výše
plnění i částku odpovídající opotřebení vinutí nebo vyměněného agregátu, a to v rozsahu minimálně 10 % za
rok provozu z nákladu na opravu vinutí nebo z hodnoty
vyměněného agregátu, celkově však maximálně 60 %.
7. Pokud oprava poškozené věci v důsledku pojistné události vyžaduje opravu bloků nebo hlav motorů nebo
kompresorů, včetně příslušenství a pístů, odečte pojišťovna při stanovení výše plnění i částku odpovídající opotřebení uvedených věcí, a to v rozsahu minimálně 10 %
za rok provozu, celkově však maximálně 60 %.
8. Jen je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, poskytne pojišťovna plnění za odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní
náklady techniků a expertů ze zahraničí.

Článek 6
Limity plnění
Pojistná plnění pojišťovny, snížená o částky dohodnutých
spoluúčastí, vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých
v průběhu pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, nesmí přesáhnout pojistnou částku
uvedenou ve smlouvě pro každou pojištěnou věc.

Článek 7
Úprava výše pojistného
1. Pojišťovna a pojistník se dohodli, že pojišťovna má právo
v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení pojistného upravit na další pojistný rok výši jednorázového pojistného, zejména pokud skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převýší kalkulovaný
škodný průběh.
2. Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného
pro další pojistný rok sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před uplynutím stávajícího pojistného roku.

a umožnit jim posoudit rozsah pojistného nebezpečí a podat informace se všemi podrobnostmi potřebnými pro jeho ocenění; dále je povinna pojišťovně nebo jí pověřeným osobám předložit
k nahlédnutí projektovou, požárně technickou,
účetní a jinou obdobnou dokumentaci a umožnit
přezkoumání činnosti zařízení sloužících k ochraně
pojištěného majetku;
b) řádně se starat o pojištěné věci, zejména je udržovat v dobrém technickém stavu a používat je pouze
k výrobcem stanovenému účelu; porušila-li tuto povinnost a toto porušení mělo podstatný vliv na
vznik pojistné události nebo na výši pojistného plnění, má pojišťovna právo plnění ze smlouvy přiměřeně snížit.

Článek 9
Výkladová ustanovení
Výkladová ustanovení uvedená v článku 15 všeobecných pojistných podmínek se doplňují takto:
1. Je-li pro uvedení pojištěné věci do provozu vyžadován
zkušební provoz, je věc považována ve smyslu článku 3
těchto doplňkových pojistných podmínek za provozuschopnou, pokud zkušební provoz byl úspěšně ukončen a věc dosahuje projektovaných parametrů. Věc je
považována za provozuschopnou i tehdy, jestliže je
v odstávce, je rozebraná pro provedení čištění nebo
opravy, je sestavována po provedeném čištění nebo
opravě nebo je ve zkušebním provozu po odstávce,
opravě či čištění apod.
2. Opotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci
způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení
ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.
3. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové
ohniště opustil a šíří se vlastní silou.
Za škodu vzniklou následkem požáru se považuje i poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru
nebo hašením nebo stržením při zdolávání požáru či při
odstraňování jeho následků.
4. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy).
5. Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku
(atmosférického výboje) do pojištěné věci. Místo přímého zásahu do pojištěné věci nebo místo působení blesku
na pojištěnou věc musí být spolehlivě zjištěno.
6. Pádem letadla se rozumí náraz nebo zřícení letadla
s posádkou, jeho části nebo jeho nákladu. Nárazem nebo zřícením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy
letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události,
která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo
opustila.
7. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků
nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením
průtočného profilu toku.
Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se
nachází pojištěná věc, proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než z důvodu povodně.
Za škodu vzniklou následkem povodně nebo záplavy se
považuje poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vody z povodně nebo záplavy na
pojištěnou věc;
b) předměty unášenými vodou z povodně nebo záplavy.
8. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin vzniklé působením gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly
vývojem a pokud k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a klimatických vlivů a nikoli v důsledku
lidské činnosti (např. průmyslovým nebo stavebním provozem).

3. V případě, že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, musí
svůj nesouhlas uplatnit u pojišťovny písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného
dozvěděl; v tomto případě pojištění zanikne uplynutím
pojistného roku, na který bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li mezi pojišťovnou a pojistníkem dohodnuto jinak.

9. Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rozumí jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích
uvede do pohybu a řítí se do údolí.

Článek 8
Další povinnosti oprávněné osoby

11. Poklesem půdy se rozumí klesání zemského povrchu
v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

Oprávněná osoba je povinna:
a) umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám
vstup do prostor, kde se nacházejí pojišťované věci,

12. Znečištěním se rozumí také úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.

10. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň
6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení (MSK-64).

