
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľučových informácií o poistení strojov a elektroniky  právnických a podnikajúcich

fyzických osôb. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení strojov a elektroniky

 právnic kých a podnikajúcich fyzických osôb sú  uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie strojov 

a elektroniky právnic kých a podnikajúcich fyzických osôb, účinných od dňa 1.5.2012, zmluvných dojednaniach pre poistenie strojov

a elektroniky účinných od dňa 1.1.2015 a v návrhu  poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb proti všetkým rizikám poisťovateľ nahradí poistenému

škodu spôsobenú  na poistenom stroji alebo elektronike, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane

a o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane,

a kedy nastane. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu, ktorá nie je vo všeobecných poistných podmienkach vylúčená.

Čo je predmetom poistenia?
Do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve

sú poistené 

✓ stroje, strojné alebo elektronické zariadenia

a prístroje  vo vlastníctve poisteného,

 špecifikované v poistnej zmluve ktoré úspešne

prešli skúšobnými, preberacími a výkonovými

skúškami a boli v čase uzavretia poistnej zmluvy,

ako aj v čase vzniku poistnej udalosti

 preukázateľne v prevádzkyschopnom stave,

 riadne udržiavané a využívané na účely, na ktoré

boli určené

✓ poistenie sa dojednáva proti všetkým rizikám,

ktoré nie sú z poistenia vylúčené vo všeobec-

ných poistných podmienkach

Čo nie je predmetom poistenia?
vymeniteľné časti všetkých druhov, ktoré sa

vymieňajú pri zmene pracovného úkonu

diely, ktoré musia byť počas obdobia životnosti

poistenej veci viackrát vymieňané z dôvodu ich

opotrebenia 

pomocné a prevádzkové látky, ako napr. po-

honné látky, filtračné hmoty a vložky, chladivá,

čistiace prostriedky, mazivá, olejové náplne

 katalyzátory, chemikálie, kontaktné hmoty

motorové vozidlá kategórie M a L, bicykle,

plavidlá, lietadlá

podvozok, nápravy, prevodovka, motor, kabína

vrátane vybavenia vozidiel kategórie N a O

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie

 prime rane znížiť alebo zamietnuť ak vedomé

porušenie alebo nedodržanie povinností

stanovených zákonom alebo dohodnutých

v poistnej  zmluve malo podstatný vplyv na

vznik škody alebo na zväčšenie jej následkov

je oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy

odmietnuť, ak sa dozvie až po poistnej udalosti,

že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome

nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol

 zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre

 uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná 

poistenie sa nevzťahuje na škody podliehajúce

výlukám z poistenia uvedeným vo všeobecných

poistných podmienkach v osobitnom článku

Výluky z poistenia
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní

poistnej zmluvy

▪ dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, všeobecných poistných

 podmienok,  zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy

▪ dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie

▪ bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi

▪ vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrťročných splátkach. Poistné ste povinný uhradiť najneskôr

v prvý deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď platíte poistné v splátkach,

ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.                                                                                                                                     

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej

zmluve dohodnuté inak. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu možno vypovedať:

▪ do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

▪ do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia  poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,  výpovedná lehota je

 osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne


