
Číslo poistnej zmluvy 11-416291

1. Poistenie sa vzťahuje na:

a)

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

-

-

-

ktorými sa môže rozsah poistenia iba rozšíriť.

3. Adresa rizika:

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

5. Spoluúčasti: 

Pre bod 1 písm. a) 33,19 €

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:

1.

-

-

-

-

-

-

2.

a)

-

-

-

-

b)

Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikateľské subjekty VPPPM/0519,

Vložka č. 3

Lom elektroniky a lom stroja

Stroje, prístroje, elektronické prístroje a zariadenia, vedené v účtovnej evidencii poisteného vo

všetkých účtovných triedach, na novú cenu, na prvé riziko.

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

Rámcová dohoda č. 2020/04

pádom elektronického zariadenia alebo stroja,

Osobitné dojednania pre poistenie elektronických zariadení a strojných zariadení ODLOM/0519

ku VPPPM/0519,

podľa účtovnej evidencie a prílohy č. 1

Poistná suma
Ročné poistné s 

daňou

a) 2,14  ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 15 000,00 € 32,12 €

Celkové ročné poistné s daňou: 32,12 €

Poistením elektroniky a strojov je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané materiálne poškodenie

alebo zničenie elektronických zariadení a strojov.

Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:

chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje

záruka výrobcu),

roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily,

skratom elektrického prúdu a iným pôsobením elektrického prúdu (prepätie, indukčné

účinky blesku),

zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,

vniknutím cudzieho predmetu.

Dojednáva sa, že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody:

dojednáva sa, že pri poistení strojov a elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do

výšky poistnej sumy pre každú poistnú udalosť.

Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady vrátane:

nákladov posudkového znalca,

nákladov na hľadanie príčiny škody,

nákladov na zemné výkopové práce,

nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas,

v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné poplatky.

dojednáva sa, že pri poistení elektroniky a strojov sú kryté aj náklady na leteckú prepravu

náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia, do výšky

poistnej sumy  pre každú poistnú udalosť.
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c)

d)

e)

dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na všetky elektronické zariadenia a stroje, ktorých

dátum zaradenia do účtovnej evidencie jednotlivých organizácií je menej ako 8 rokov. V

prípade preukázania pri poistnej udalost, že stroj prešiel generálnou opravou a poistený

preukáže doklad o generálnej oprave je poisťovateľ povinný plniť i stroj starší ako 8 rokov.

dojednáva sa, že poistením sú kryté aj stroje a elektronika, ktoré sú súčasťou budov

poistených podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Uvedené poistený neeviduje v triede 022 stroje,

prístroje, pretože sú vedené v účtovnej triede 021 budovy, haly, stavby.

dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudovaných

v hardwarovej časti riadiacej, alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát

záznamov programového vybavenia strojov.

2/2


