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VPP 650-5

VŠEOBECNÉ POISTNE PODMIENKY PRE
POISTENIE STROJOV A ZARIADENÍ (VPP 650-5)
Na poistenie strojov a zariadení sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecnej časti Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku
a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-5“)
a tieto Všeobecné poistné podmienky – zvláštna časť – poistenie strojov
a zariadení (ďalej len „VPP 650-5“).

bo spracovania údajov zahrňujúcich akúkoľvek zmenu dátumu,
vrátane odhadu prestupného roku, akýmkoľvek výpočtovým systémom, hardvérom, programom alebo softvérom,
m) straty, zmeny, poškodenia, zníženia funkčnosti, dostupnosti alebo činnosti počítačového systému, programu, softvéru, dát.
n) porušením, zničením, skreslením, vymazaním alebo inou stratou
či poškodením dát magnetickým poľom, prejavom počítačového
vírusu alebo obdobného programu,
o) prepravou (transportom).
2. Okrem výluk podľa odseku 1 tohto článku sa poistenie ďalej nevzťahuje a poisťovňa neposkytne poistné plnenie za:
a) následné škody akéhokoľvek druhu alebo povahy (napr. penále,
strata kontraktu a pod.),
b) škody, za ktoré ručí zo zákona alebo na základe zmluvy výrobca,
dodávateľ, predávajúci, opravár alebo iný zmluvný partner,
c) škody na vzhľade, estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú
funkčnosť zariadenia (napr. prasklina plastového krytu),
d) náklady vynaložené v súvislosti s odstraňovaním funkčných nedostatkov, ak tieto neboli spôsobené poistnou udalosťou, za ktorú je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie; t. j. náklady,
ktoré by vznikli aj vtedy, ak by nedošlo k poistnej udalosti (napr.
náklady na údržbu),
e) náklady spôsobené zmenou alebo vylepšením zariadenia akýmkoľvek spôsobom,
f) straty, ktoré sa zistia až pri inventúre alebo kontrole,
g) viacnáklady vynaložené pri prerušení prevádzky zariadení.
3. Ak nedošlo z rovnakej príčiny a v rovnakom čase aj k inému poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci, za ktoré je poisťovňa povinná
poskytnúť poistné plnenie, poistenie sa nevzťahuje na poškodenie
alebo zničenie:
a) časti zariadení, dielov a nástrojov, ktoré sa pravidelne vymieňajú pri zmene pracovných úkonov (napr. rezné nástroje, matrice,
formy, kokily, razidlá, ryté a vzorkované valce, poistky, svetelné
zdroje, akumulátory),
b) diely a časti zariadení všetkého druhu, ktoré sa pravidelne vymieňajú kvôli rýchlemu opotrebovaniu alebo starnutiu (napr. hadice,
tesnenia, gumové či plastové výstieľky, pásy, reťaze, remene,
radlice pluhov, vrtáky, nože, frézy, pílové listy alebo iné ostria či
brúsne kotúče alebo pásy, búracie a vŕtacie kladivá, kefy, pneumatiky, laná, drôty, sitá, pracovné časti drvičov, korčeky na kamenie alebo betón, káble),
c) výmurovky, výstieľky a nanesené vrstvy (pokrývky), ktoré musia byť podľa skúseností počas obdobia životnosti poistenej veci
viackrát vymenené (najmä pri peciach, ohniskách alebo iných zariadeniach produkujúcich teplo, zariadeniach na produkciu pary
a nádrží),
d) časti zariadení pre klzné a valivé uloženia pre priamočiary a rotačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky valcov a pod.),
e) sklených dielov a častí.
f) zdroje žiarenia a obrazovky,
g) drôty, káble, optické vlákna.
4. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) spotrebný materiál,
b) pomocné a prevádzkové látky, ako napr. pohonné látky,
c) chemikálie,
d) kontaktné hmoty, katalyzátory, chladivá,
e) čistiace prostriedky a mazivá,
f) oleje, olejové náplne (okrem olejových a plynových náplní do
transformátorov),

Článok 1
Rozsah poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na prípady nepredvídaného a náhleho poškodenia alebo zničenia strojov a technologických zariadení, pokiaľ toto
poškodenie alebo zničenie vylučuje funkčnosť poistených vecí. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré tieto zmluvné podmienky, poistná zmluva a jej prílohy alebo zákon vylučujú. Poistenie sa vzťahuje
na nepredvídané škody zapríčinené dôvodmi, ako sú napr. chyby materiálu, konštrukčné, dielenské alebo montážne chyby, nedostatočná
skúsenosť alebo nedbanlivosť obsluhy, nedostatok vody v kotloch,
fyzikálny výbuch, roztrhnutie vplyvom odstredivej sily, krátke spojenie alebo iné dôvody (mimo dôvodov vylúčených v týchto podmienkach, v poistnej zmluve alebo v prílohách k poistnej zmluve), ktoré si
vyžadujú opravu alebo výmenu.
2. Toto poistenie sa vzťahuje len na stroje a technologické zariadenia,
ktoré úspešne prešli skúšobnými preberacími a výkonovými testami
a boli pri uzatvorení poistenia (alebo na začiatku poistenia) preukázateľne v prevádzkyschopnom stave.
3. Poistenie sa vzťahuje len na stroje a technologické zariadenia, ktoré
sú menovite uvedené v poistnej zmluve alebo v prílohe k poistnej
zmluve. V zozname poistených strojov bude uvedená príslušná trieda, názov a poistná suma.
Článok 2
Riziká vylúčené z poistenia
1. Okrem výluk uvedených vo VPP 100-5 sa poistenie nevzťahuje na
škody na poistených veciach priamo alebo nepriamo spôsobených
alebo vzniknutých:
a) akoukoľvek živelnou udalosťou, alebo kvapalinou unikajúcou
z vodovodných zariadení,
b) normálnymi atmosférickými vplyvmi,
c) krádežou vlámaním, lúpežou, vrátane prostej krádeže veci (t. j.
bez prekonania prekážky chrániacej vec pred odcudzením),
d) následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, teplotných,
mechanických a elektrických vplyvov,
e) v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín všetkých druhov alebo únavou materiálu,
f) trvalým vplyvom prevádzky alebo prirodzeným opotrebovaním
alebo starnutím,
g) predčasným opotrebovaním,
h) nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením,
i) používaním poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v rozpore s technickými podmienkami alebo technickými normami
(napr. nevykonaním výrobcom stanovených skúšok po celkovej
alebo generálnej oprave, používaním na účel, na ktorý nie je určený, a pod.), mimoriadnymi podmienkami vyvolanými testovaním,
preťažením alebo pokusmi,
j) v súvislosti s výpadkom alebo prerušením dodávky plynu, vody
alebo elektrickej energie z verejných sietí a to v takom prípade,
keď bol o tom klient dopredu informovaný,
k) na základe vád a nedostatkov, ktoré existovali na poistených veciach už pred začiatkom tohto poistenia,
l) v dôsledku výpočtového porovnania, rozlíšenia, usporiadania ale1/2

5.
6.

7.
8.

g) akumulátorové články bez možnosti opätovného nabitia,
h) elektrochemické články,
i) poistky,
j) zdroje svetla,
k) filter a filtrové vložky,
l) regeneračné činidlá, tonery, farebné pásky,
m) zvukové, obrazové a filmové nosiče,
n) filtračné hmoty a vložky.
Poistenie sa nevzťahuje na základy a podstavce strojov a zariadení.
Vzťahuje sa na ne len v tom prípade, ak je to v poistnej zmluve výslovne dojednané.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na:
a) bicykle,
b) motorové vozidlá a pojazdné pracovné stroje,
c) mobilné telefóny, prenosné navigačné prístroje, diktafóny, prenosná audio technika,
d) kamery, fotoaparáty,
e) čítačky kódov, označovače cestovných lístkov, prenosné osobné
pokladnice, prenosné elektronické informačné systémy, objednávacie zariadenia v reštauráciách apod.
f) elektronické knihy, tablety,
g) ultrazvukové zariadenia, endoskopy, kardiostimulátory, načúvacie prístroje,
Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, doplnené alebo
pozmenené poistnou zmluvou.
Pokiaľ to nie je v poistnej zmluve výslovne dojednané, okrem výluk
podľa ods. 6 tohto článku, poistenie sa nevzťahuje na prenosnú elektroniku.

2. Ak sa dojedná poistenie na nové ceny, platí nasledovné – ak vznikne
právo na plnenie z poistnej udalosti, je poisťovňa povinná plniť sumu,
ktorá zodpovedá nákladom na opravu alebo znovuzriadenie stroja,
zníženú o spoluúčasť, najviac však sumu vypočítanú z novej ceny
stroja nasledovne:
Vek stroja
Plnenie v %
od – do v rokoch z obstarávacej ceny stroja
		
0–2
100
		
2–3
90
		
3–6
70
		
6–9
50
		
nad 9
30
Nová cena stroja je určená:
a) pri nových strojoch do jedného roku veku stroja ako jeho obstarávacia cena vedená v účtovníctve,
b) pri staršom stroji nad jeden rok veku stroja sa určí jeho nová
cena prenásobením koeficientom určeným zo štatistických údajov pre rok výroby stroja.
3. Náklady na provizórnu opravu nahradí poistiteľ iba vtedy, ak sú tieto
náklady súčasťou celkových nákladov na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poistiteľa, ak nerozhodne poistiteľ po poistnej udalosti
inak.
4. Ak poistený úmyselne uvedie poisťovňu do omylu v súvislosti s podstatnými okolnosťami týkajúcimi sa uzavretia poistnej zmluvy, môže
poisťovňa od zmluvy odstúpiť.
5. Poistenie sa dojednáva vždy so spoluúčasťou, ktorej výška je uvedená v poistnej zmluve.
Článok 4
Vymedzenie pojmov
1. Poistený je ten, kto uzavrel s poistiteľom poistnú zmluvu a zaplatil
poistné.
2. Poškodením veci sa rozumie taká zmena stavu veci alebo jej časti,
ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť.
3. Zničením veci sa rozumie zmena stavu, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť, ak ju nemožno odstrániť opravou, a preto vec už
nemožno ďalej používať na pôvodný účel.
4. Mechanickým poškodením alebo zničením sa v tomto poistení rozumie fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci.
5. Elektrickým poškodením alebo zničením sa v tomto poistení rozumie
poškodenie alebo zničenie poistenej veci z dôvodov, ako sú napr.
skrat či iné pôsobenie elektrického prúdu (napr. prepätie, chyby
izolácie, výboj, oblúk, preskok) vedúce k strate jej funkčnosti alebo
k strate funkčnosti jej prvkov.

Článok 3
Plnenie poisťovne
1. Ak sa dojedná poistenie na obstarávacie ceny vedené v účtovníctve
poisteného, platí nasledovné – ak vznikne právo na plnenie z poistnej
udalosti, je poisťovňa povinná plniť sumu, ktorá zodpovedá nákladom
na opravu alebo znovuzriadenie stroja, zníženú o spoluúčasť, krátenú
v pomere obstarávacej ceny k novej cene stroja, najviac však sumu,
vypočítanú z obstarávacej ceny stroja vedenej v účtovníctve nasledovne:
Vek stroja
Plnenie v %
od – do v rokoch z obstarávacej ceny stroja
0–2
100
2–3
90
3–6
70
6–9
50
nad 9
30

Tieto Všeobecné poistné podmienky boli schválené predstavenstvom
spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2020.

2/2

