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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto zmluvných dojednaní ZD-H SEZ 2019 sa vzťahujú Všeobecné poistné
podmienky pre poistenie strojov a elektronických zariadení (ďalej len „VPP SEZ 2019“).
Článok 2
Rozsah poistenia
Odchylne od čl. 5 ods. 1. písm. y) VPP SEZ 2019, sa rozsah poistenia samohybných pracovných strojov a zariadení, pre ktoré
je to v zmluve vyslovene dojednané, rozširuje o škody počas prevádzky v cestnej premávke na pozemných komunikáciách pre
prípad poškodenia alebo zničenia následkom havárie poisteného zariadenia.
Článok 3
Predmet poistenia
1. Poistenie podľa týchto ZD-H SEZ 2019 sa vzťahuje na:
a) samohybný pracovný stroj so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúci písmeno Z (čierne písmo na zelenom
podklade) alebo strojné a/alebo elektronické zariadenie, zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku (nadstavba),
ktoré je určené na výkon pracovnej činnosti, ak sa poisťuje iba samotná nadstavba bez vozidla, resp. podvozku,
b) samohybný pracovný stroj s prideleným evidenčným číslom okrem zariadení, uvedených v tomto bode pod písm. a),
c) prípojný pracovný stroj, ktorý sa zároveň považuje za vozidlo.
2. Poistenie sa na zariadenia pevne nainštalované v alebo na poistenom vozidle vzťahuje iba vtedy, ak je hodnota týchto
zariadení započítaná do poistnej sumy poisteného vozidla a zároveň sú tieto zariadenia nainštalované v súlade s platnými
právnymi predpismi a technickými parametrami danými výrobcom.
3. Poistenie sa odchylne od čl. 5 ods. 6. písm. d) VPP SEZ 2019, vzťahuje aj na sklenené výplne poisteného samohybného
pracovného stroja, ak k ich poškodeniu alebo zničeniu došlo poistnými rizikami podľa týchto ZD-H SEZ 2019.
4. Poistenie sa vzťahuje aj na podvozok samohybného pracovného stroja, ak je jeho hodnota započítaná do poistnej sumy
samohybného pracovného stroja.
Článok 4
Miesto poistenia
Miestom poistenia pre účely týchto ZD-H SEZ 2019 je územie Slovenskej republiky, ak nie je v zmluve uvedené inak.
Článok 5
Výluky z poistenia
1. Okrem prípadov uvedených vo VPP SEZ 2019 sa poistenie podľa týchto ZD-H 2019 nevzťahuje na škody:
a) v dôsledku riadenia samohybného pracovného stroja osobou, ktorá v čase vzniku škodovej udalosti nemala predpísané
vodičské oprávnenie, mala zadržané vodičské oprávnenie, alebo mala uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
b) spôsobené haváriou, ak v čase vzniku škodovej udalosti nebolo vozidlo v prevádzkyschopnom stave alebo nemalo
platné osvedčenie o technickej kontrole,
c) v dôsledku riadenia zariadenia osobou, ktorá bola pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových, omamných, či
psychotropných látok, jedov alebo látok s podobnými účinkami alebo ich prekurzorov;
d) ktoré spôsobila osoba, ktorá sa bezdôvodne odmietla podrobiť skúške alebo vyšetreniu na zistenie požitia alkoholických
alebo iných návykových, omamných, či psychotropných látok, jedov alebo látok s podobnými účinkami alebo ich
prekurzorov,
e) v dôsledku riadenia samohybného pracovného stroja osobou, ktorej poistený zveril riadenie, pričom si neoveril jej
spôsobilosť k riadeniu zariadenia,
f) vzniknuté následkami uskutočňovaných opráv,
g) spôsobené nesprávnym uzavretím priestorov zariadenia,
h) spôsobené nesprávnou obsluhou a prevádzkou alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami: napr. nesprávne radenie
prevodových stupňov, nedostatok pohonných hmôt, technických kvapalín a mazív, prehriatie motora, prekročenie
výrobcom stanovenej úžitkovej hmotnosti, atď.,
i) spôsobené nasatím vody do spaľovacieho priestoru motora zariadenia,
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j)
k)
l)
m)

spôsobené zadretím motora zariadenia alebo jeho časti v dôsledku nedostatočného mazania,
spôsobené zvieratami; to neplatí, ak škoda vznikla na predmete poistenia v príčinnej súvislosti s haváriou,
spôsobené nesprávnym uložením prepravovaného nákladu,
spôsobené výbuchom prepravovaného nákladu (napr. výbušniny, vysoko horľavé látky, chemikálie), a to i keď výbuch
bol spôsobený následkom havárie zariadenia,
n) na prepravovanom náklade,
o) ak sa v priebehu šetrenia škodovej udalosti zistí, že na zariadení bol vykonaný neoprávnený zásah s výrobnými číslami
zariadenia (VIN číslo karosérie, rámu, podvozku, motora).
2. Poistenie sa nevzťahuje na škody, pri šetrení ktorých sa zistí, že poistník, poistený, oprávnený používateľ alebo iná osoba
konajúca na podnet poistníka, poisteného alebo oprávneného používateľa predložil falšované alebo pozmenené doklady
potrebné pri uzatvorení poistenia alebo doklady na určenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť.
Článok 6
Poistné plnenie
Poistné plnenie za poistné udalosti podľa týchto ZD-H SEZ 2019 poskytne poisťovateľ podľa čl. 9 VPP SEZ 2019, ak nie je
ďalej uvedené inak.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. VPP SEZ 2019 a tieto ZD-H SEZ 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Účinnosť
2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 24.09.2019
3. Tieto ZD-H SEZ 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom
01.10.2019.
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