ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE POISTENIE STROJOV PROTI VŠETKÝM NEBEZPEČENSTVÁM
ČLÁNOK 1.
Úvodné ustanovenie
Poistenie strojov proti všetkým poistným nebezpečenstvám, ktoré poskytuje Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri
Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne
z iného členského štátu so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO:
50 013 602, DIČ: 4120026471, IČ DPH: SK4120026471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č.: 591/V, sa riadi poistnou zmluvou, týmito zmluvnými dojednaniami,
všeobecnými poistnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi
poistenie. Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, jednotlivé ustanovenia týchto zmluvných dojednaní je
možné upraviť, doplniť alebo zmeniť klauzulami. V takom prípade platia podmienky uvedené
v klauzulách.
ČLÁNOK 2.
Poistné nebezpečenstvá, poistná udalosť
1. Toto poistenie „proti všetkým nebezpečenstvám“ sa vzťahuje na vecné škody na poistenom stroji
alebo strojnom zariadení z akéhokoľvek poistného nebezpečenstva, pokiaľ toto nebezpečenstvo nie je
vylúčené alebo inak obmedzené všeobecnými poistnými podmienkami, týmito zmluvnými
dojednaniami alebo poistnou zmluvou.
2. Poistnou udalosťou je vznik neočakávanej a náhlej škodovej udalosti, ktorá je následkom poistného
nebezpečenstva uvedeného v predchádzajúcom bode, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa
poskytnúť poistné plnenie.
ČLÁNOK 3.
Predmet poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na stroje alebo strojné zariadenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a sú
menovite uvedené v poistnej zmluve. Pokiaľ je v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie sa vzťahuje i
na stroje alebo strojné zariadenia vo vlastníctve tretích osôb, ktoré poistený prevzal na základe
zmluvy alebo ich oprávnene užíva.
2. Pokiaľ sa poistenie vzťahuje na súbor vecí a ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa
poistenie na všetky veci, ktoré k súboru patria v čase vzniku poistnej udalosti.
3. Pokiaľ bolo dohodnuté poistenie súboru vecí, vzťahuje sa poistenie aj na veci, ktoré sa stali súčasťou
súboru po uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré prestali byť súčasťou súboru, prestávajú byť poistené.
Súbor tvoria veci, ktoré majú rovnaký alebo podobný charakter alebo sú určené na rovnaký účel.
4. Toto poistenie sa vzťahuje iba na stroje a strojné zariadenia, ktoré bezchybne prešli skúšobnými,
preberacími a výkonovými skúškami a boli v čase uzatvorenia poistnej zmluvy alebo na začiatku
poistenia preukázateľne v prevádzkyschopnom stave bez ohľadu na to, či sú v prevádzke (v činnosti)
alebo mimo prevádzky (v kľude), či sú demontované za účelom údržby, v priebehu údržby alebo
čistenia alebo sa opäť montujú, pokiaľ sa nachádzajú v mieste poistenia.
ČLÁNOK 4.
Miesto poistenia
Poistiteľ poskytne poistné plnenie, ak došlo ku škodovej udalosti na mieste uvedenom v poistnej zmluve
ako miesto poistenia.
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ČLÁNOK 5.
Výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na škody priamo alebo nepriamo spôsobené:
a) úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou poisteného, jeho zástupcov alebo iných osôb
konajúcich z podnetu poisteného;
b) porovnaním, rozlíšením, usporiadaním alebo spracovaním údajov zahrňujúcich akúkoľvek zmenu
dátumu, vrátane odhadu prestupného roku, akýmkoľvek výpočtovým systémom, hardvérom,
programom alebo softvérom;
c) akýmikoľvek zmenami, úpravami alebo modifikáciami zahrňujúcimi akúkoľvek zmenu dátumu,
vrátane prestupného roku, pre každý výpočtový systém, hardvér, program alebo softvér;
d) stratou, zmenou, poškodením, znížením funkčnosti, dostupnosti alebo činnosti počítačového
systému, programu, softvéru, dát;
e) akýmikoľvek živelnými nebezpečenstvami, únikom vody z vodovodného zariadenia;
f) akýmikoľvek poveternostnými podmienkami;
g) výbuchom;
h) krádežou, krádežou vlámaním, lúpežou alebo vandalizmom;
i) vadami, funkčnými nedostatkami a poruchami, ktoré mali poistené stroje a strojné zariadenia
v čase uzavretia poistnej zmluvy alebo na začiatku poistenia, a ktoré boli alebo mohli byť
poistenému alebo jeho zástupcovi známe, a to bez ohľadu na to, či boli známe poistiteľovi;
j) vadami, funkčnými nedostatkami a poruchami, za ktoré zodpovedá v rámci zodpovednosti za vady
výrobca, dodávateľ alebo iná osoba, vykonávajúca servis, údržbu alebo opravu stroja a strojného
zariadenia;
k) trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním alebo trvalým vplyvom chemických,
biologických, fyzikálnych a atmosférických procesov (napr. korózia, erózia, kavitácia, opotrebenie,
a pod.);
l) experimentmi, preťažením alebo inými testmi na poistených strojoch alebo strojných zariadeniach,
ktoré vyžadujú navodenie neobvyklých podmienok;
m) výpadkom alebo prerušením dodávky plynu, vody, elektrickej energie alebo iného média;
n) prevádzkovaním stroja alebo strojového zariadenia v rozpore s technickými podmienkami
alebo technickými normami (napr. nevykonaním výrobcom stanovených skúšok po celkovej alebo
generálnej oprave, použitím na účel, na ktorý nie je určený a pod.).
2. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) akékoľvek následné škody (napr. ušlý zisk, stále náklady) a sankčné postihy (napr. pokuty,
penále);
b) škody alebo vady na cudzích veciach, za ktoré zodpovedá ich vlastník, resp. prevádzkovateľ na
základe zákona alebo zmluvy;
c) akékoľvek náklady na údržbu poistených strojov alebo strojných zariadení;
d) programové vybavenie a dátové súbory;
e) motorové vozidlá s výnimkou pracovných strojov, plavidlá, lietadlá, rogalá, snežné vozidlá,
prenosné telefóny;
f) náklady na akékoľvek zmeny, doplnky, vylepšenia strojov alebo strojných zariadení alebo revízne
práce, pokiaľ tieto náklady neboli zahrnuté do poistnej hodnoty veci a na náklady vyvolané zmenou
právnych a technických predpisov;
g) estetické vady (napr. poškrabanie natrených, politúrovaných alebo smaltovaných povrchov);
h) škody na častiach strojov alebo strojných zariadeniach, ktoré sa vymieňajú v dôsledku
prirodzeného opotrebenia alebo starnutia, napr. žiarovky a žiarivky, ventily, ložiská, obrazovky,
potrubia, pneumatiky, vymeniteľné nástroje (napr. dláta, vrtáky, rezné nástroje, nože a iné rezné
hrany, pílové listy), zdvíhacie a dopravníkové pásy, diely z gumy, skla alebo porcelánu, laserové
trubice, pásy, remene, laná, reťaze, tesnenia, raznice, rycie valce, výkonové plochy drtiacich
a rozomieľacích zariadení, mriežky, sitá, batérie, spojovacie drôty, pružné trubice a hadice,
spojovací a baliaci materiál;
i) pracovné médiá (najmä palivá, mazivá, chladivá, katalyzátory);
j) akumulátorové batérie a články;
k) upevňovacie základy stroja alebo strojného zariadenia.
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ČLÁNOK 6.
Poistná hodnota, poistná suma
1. Poistná suma sa v poistnej zmluve určí na návrh poistníka tak, aby zodpovedala poistnej hodnote
poisteného majetku v čase uzavretia poistnej zmluvy. Poistná suma má zodpovedať poistnej hodnote
pre každú jednotlivo určenú poistenú vec alebo súbor poistených vecí. Poistiteľ je oprávnený pri
uzavretí poistnej zmluvy preskúmať hodnotu poisťovaného majetku.
2. Poistnou hodnotou v zmysle týchto zmluvných dojednaní je nová cena stroja alebo strojného
zariadenia, t.j. cena, za ktorú je možné stroj alebo strojné zariadenie rovnaké alebo porovnateľné, t.j.
rovnakého druhu a účelu, znovu zriadiť ako nové, vrátane nákladov na dopravu, montáž, uvedenia do
prevádzky prípadné colné a iné poplatky.
ČLÁNOK 7.
Poistné plnenie
1. V prípade poškodenia stroja alebo strojného zariadenia, poskytne poistiteľ poistné plnenie vo výške
primeraných nákladov na opravu, potrebnú na uvedenie poškodeného stroja alebo strojného
zariadenia do prevádzkyschopného stavu, ktorý mal bezprostredne pred poistnou udalosťou, vrátane
nákladov na demontáž a montáž, náklady na dopravu do opravovne a z opravovne a nákladov na
colné poplatky, s odpočítaním ceny využiteľných zvyškov. Takto stanovené náklady sa neznižujú
o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia nahradzovaných častí. Pokiaľ by však výška poistného
plnenia podľa tohto bodu prekročila časovú cenu stroja alebo strojného zariadenia, poskytne poistiteľ
poistné plnenie stanovené spôsobom uvedeným v bode 2. tohto článku, ako by došlo ku zničeniu
stroja alebo strojného zariadenia.
2. V prípade zničenia stroja alebo strojného zariadenia, poskytne poistiteľ poistné plnenie vo výške
časovej ceny, t.j. ceny, akú mal stroj alebo strojné zariadenie bezprostredne pred vznikom poistnej
udalosti a ktorá sa stanoví z novej ceny stroja alebo strojného zariadenia, pričom sa prihliada na
stupeň opotrebenia alebo iného znehodnotenia alebo zhodnotenia, ku ktorému došlo ich opravou,
modernizáciou alebo iným spôsobom, s odpočítaním ceny využiteľných zvyškov. Novou cenou je
cena, za ktorú je možné v mieste a v čase vzniku poistnej udalosti vec rovnakú alebo porovnateľnú,
t.j. rovnakého druhu a účelu, znovu zriadiť ako vec novú. Poistiteľ hradí taktiež primerané náklady na
demontáž stroja alebo strojného zariadenia.
3. Pokiaľ poistený pri oprave alebo výmene stroja alebo strojného zariadenia nepostupoval v súlade
s pokynmi poistiteľa, poistiteľ má právo poistné plnenie znížiť úmerne tomu, aký vplyv malo toto
porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
4. Poistiteľ nahradí náklady na provizórnu opravu iba vtedy, pokiaľ sú súčasťou celkových nákladov na
opravu a nezvyšujú celkové plnenie poistiteľa, ak nestanoví poistiteľ po poistnej udalosti inak.
5. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak, do primeraných nákladov na opravu sa nezapočítavajú
náklady na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného pokoja a pracovného
voľna, expresné príplatky, opravy v zahraničí, letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady
technikov a znalcov zo zahraničia. Do primeraných nákladov sa taktiež nezapočítavajú náklady na
dopravu do opravovne mimo územia Slovenskej republiky a miesta vzdialeného viac ako 50 km od
miesta vzniku poistnej udalosti.
ČLÁNOK 8.
Podpoistenie
Ak je poistná suma v čase vzniku poistnej udalosti nižšia ako poistná hodnota poisteného majetku,
poistiteľ zníži poistné plnenie v rovnakom pomere, v akom je výška poistnej sumy ku skutočnej výške
poistnej hodnoty poisteného majetku, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.
ČLÁNOK 9.
Povinnosti poisteného
Okrem povinností stanovených poistnou zmluvou, všeobecnými poistnými podmienkami, všeobecne
záväznými právnymi predpismi, je poistený povinný:
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a) v prípade poistnej udalosti predložiť doklad o vlastníctve alebo oprávnenej držbe stroja alebo
strojného zariadenia;
b) umožniť poistiteľovi alebo ním poverenej osobe vstup do poistených objektov za účelom posúdenia
rozsahu poistného rizika;
c) starať sa o poistený majetok, udržiavať ho v dobrom technickom stave a používať ho v súlade
s doporučením výrobcov;
d) nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou, vyčkať s opravou majetku poškodeného poistnou
udalosťou alebo odstraňovaním zvyškov majetku takto zničeného na pokyn poistiteľa, pokiaľ nie je
nevyhnutné z bezpečnostných, hygienických, ekologických alebo iných závažných dôvodov
s opravou majetku alebo odstránením jeho zvyškov začať skôr;
e) umožniť poistiteľovi alebo osobe ním poverenej vykonať šetrenie príčin vzniku, rozsahu, výšky
škody a predložiť doklady s tým súvisiace.
ČLÁNOK 10.
Výklad pojmov
Pre účely tohto poistenia majú nasledujúce pojmy tento význam:
Hrubá nedbanlivosť je vedomá nedbanlivosť, t.j. také konanie poisteného, pri ktorom vznikne
škoda spôsobená poisteným, ktorý vedel, že škodu môže spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov
sa spoliehal, že ju nespôsobí. Za hrubú nedbanlivosť sa považuje aj to, keď poistený poverí
náležite nepoučenú a nespôsobilú osobu obsluhou poistenej veci.
Škoda spôsobená kavitáciou je škoda vzniknutá tým, že sa pri odtrhnutí prúdu pracovného
tekutého média od obtekaného povrchu predmetu prudko zníži miestny tlak a rastie miestna
teplota. Striedavým pôsobením tlaku a teploty dôjde k porušeniu povrchu materiálu;
Krádež vlámaním je škoda vzniknutá tým, že sa páchateľ zmocnil predmetu poistenia, pri čom
preukázateľne prekonal prekážky alebo opatrenia chrániace predmet poistenia pred krádežou
vlámaním;
Lúpež je zmocnenie sa poistenej veci páchateľom spôsobom, pri ktorom páchateľ použil proti
poistenému, jeho zamestnancovi alebo inej poverenej osobe násilie alebo hrozbu bezprostredného
násilia. Hrozba bezprostredného násilia predpokladá, že páchateľ ohrozil zdravie alebo život
poisteného, jeho zamestnanca alebo inej poverenej osoby;
Poškodenie je taká zmena stavu stroja alebo strojného zariadenia, ktorá vylučuje alebo obmedzuje
jeho funkčnosť, ktorá sa dá opravou uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu, ktorý mal
stroj alebo strojné zariadenie pred vznikom poistnej udalosti;
Zničenie je taká zmena stavu stroja alebo strojového zariadenia, ktorá vylučuje alebo obmedzuje
jeho funkčnosť, ktorú nie je možné odstrániť opravou, následkom čoho stroj alebo strojné
zariadenie už nie je možné používať k pôvodnému účelu;
Strojné zariadenie je účelové zoskupenie pevne spojených strojov a mechanizmov určených
k plneniu predpísaných funkcií;
Údržba je súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky stroja
a strojného zariadenia, (najmä: bezpečnostné skúšky, preventívne prehliadky, revízie, opravy,
odstraňovanie škôd alebo porúch, zapríčinených bežnou prevádzkou alebo starnutím, vyžadujúcim
opravu alebo výmenu skupín, dielov a častí stroja alebo strojného zariadenia).
Vandalizmus je úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci;
Vodovodné zariadenie je:
- vodovodné zariadenie alebo nádrž;
- ústredné, etážové alebo diaľkové kúrenie;
- solárny systém, chladiarenské alebo klimatizačné zariadenie;
- samočinné hasiace zariadenie (sprinkler) ;
Pre účely tohto poistenia pod pojem živelné nebezpečenstvá patria:
- krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a hustoty vytvorené
v atmosfére dopadajú na stroj alebo strojové zariadenie, a tým dochádza k jeho poškodeniu
alebo zničeniu;
- náraz alebo zrútenie lietadla riadeného ľudskou posádkou, jeho častí alebo nákladu;
- povodeň je zaplavenie územia vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodného toku
alebo nádrže, alebo tieto brehy alebo hrádze pretrhla alebo zaplavenie územia vodou
spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku;
- požiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza horenie a vznikol mimo určené ohnisko
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alebo také ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou;
pokles a zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy je jav vzniknutý pôsobením gravitácie
a vyvolaný porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej dospeli svahy zemského povrchu
vývojom, alebo porušením dlhodobej rovnováhy v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou
činnosťou;
úder blesku je bezprostredný prechod blesku (atmosferického výboja) na stroj alebo strojové
zariadenie;
záplava je zaplavenie územia vodou, ktorá vytvorí súvislú hladinu bez prirodzeného alebo
dostatočného odtoku povrchových vôd, následkom atmosférických zrážok alebo sústredeným
odtokom zrážkových vôd;
zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre;
zrútenie lavíny je jav, kedy sa masa snehu alebo ľadu náhle po svahoch uvedie do pohybu
a rúti sa do údolia;
tiaž snehu alebo námrazy je deštruktívne pôsobenie hmotnosti snehu alebo námrazy na
strešné krytiny alebo nosné konštrukcie budov;
pád stromov, stožiarov a iných predmetov;
hurikán, cyklón, vulkanická erupcia, tsunami.
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