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Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete 
v předsmluvních informacích, v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna 
v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění strojů a elektronických zařízení pro podnikatele a právnické osoby. Pojištění se sjednává jako škodové. 

Pojištění strojů
a elektronických zařízení

Informační dokument o pojistném produktu
IPID FSE-P-01/2020

Produkt: 
Pojištění strojů a elektronických  
zařízení – 2020

Společnost: 
Generali Česká pojišťovna a.s.

Česká republika

Co je předmětem pojištění? Na co se pojištění nevztahuje?

Elektronická zařízení
  Pojištění proti všem nebezpečím (ALLRISK), 
která nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými 
podmínkami vyloučena

Pojištěny jsou zejména:
  Vnitřně vzniklé mechanické a elektrické poruchy
  Živelní nebezpečí
  Pády a nárazy
  Vandalismus, chyba obsluhy, nedbalost 
a nešikovnost

Stroje
  Pojištění proti všem nebezpečím (ALLRISK),  
která nejsou pojistnou smlouvou nebo pojistnými 
podmínkami vyloučena

Pojištěny jsou zejména:
  Vnitřně vzniklé mechanické poruchy
  Pády a nárazy
  Vandalismus, chyby obsluhy, nedbalost 
a nešikovnost

VYBRANÉ VÝLUKY, Z NICHŽ NĚKTERÉ LZE
PŘIPOJISTIT:

Elektronická zařízení
 Odcizení

Stroje
 Odcizení
 Živelní nebezpečí
 Výměnné díly
 Vnitřně vzniklé elektrické poruchy

Hlavní výluky:
  Válečné události, vzpoury, terorismus, stávky, 
zásahy státní nebo úřední moci

  Jaderné reakce (záření, radioaktivní kontaminace), 
azbest, formaldehyd

  Úmyslné jednání pojistníka nebo pojištěného
  Škody vzniklé před počátkem pojištění
  Pojištění se nevztahuje a pojistné plnění nelze 
poskytnout v souvislosti se státy, vůči nimž jsou 
uplatňovány mezinárodní sankce

Elektronická zařízení a Stroje
  Škody vzniklé korozí, erozí, abrazí, oxidací, 
opotřebením, nedostatečným používáním

  Škody vzniklé dlouhodobým biologickým, 
chemickým, tepelným procesem, znečištěním, 
poškrábáním

  Škody na zvukových, obrazových nebo jiných 
záznamech a datech

  Škody vzniklé počítačovým virem nebo obdobným 
programem

Elektronická zařízení
  Pojistné plnění je poskytováno v nových cenách. 
Po pěti letech od data výroby je pojistné plnění 
poskytováno do výše časové ceny elektronického 
zařízení

Stroje
  Pojistné plnění je poskytováno v nových cenách, 
maximálně však do výše časové ceny stroje

Existují nějaká omezení 
v pojistném krytí?

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka  
B 1464, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojistná smlouva je uzavřena mezi pojistníkem a pojišťovnou. Uzavření pojištění pojištěným tedy není sjednáním pojistné 
smlouvy, ale přistoupením k pojistné smlouvě. Změnit či ukončit své pojištění může pojištěný pouze prostřednictvím 
pojistníka na základě podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Pouze pojistník je poté oprávněn takovou skutečnost 
nahlásit pojišťovně.

Jaké mám povinnosti?

Kdy a jak provádět platby?

Pojistné za pojištění pojištěného hradí pojišťovně pojistník, a to způsobem uvedeným v pojistné smlouvě. Výše úhrad 
za pojištění, které hradí pojištěný pojistníkovi, lhůty jejich splatnosti a způsob placení je uveden ve smlouvě mezi 
pojištěným a pojistníkem.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění. Pojistné krytí začíná dnem uvedeným ve 
smlouvě pojištěného s pojistníkem a je také uvedeno na přihlášce do pojištění. Pojištění se sjednává na dobu uvedenou 
ve smlouvě mezi pojištěným a pojistníkem vztahující se ke konkrétnímu stroji/elektronickému zařízení uvedenému na 
přihlášce do pojištění. Pojištění zaniká z důvodů, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

  Na sjednaném místě pojištění, např. konkrétní adresa na území České republiky, Česká republika, Evropa.

-  Oznámit pojistníkovi jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností 
(např. změnu jména, příjmení, názvu, adresy, elektronické adresy, dále úpadek nebo hrozící úpadek)

-  Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci jejího 
rozsahu a následků

-  Oznámit bezodkladně pojišťovně pojistnou událost
-  Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojišťovnou
-  Umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění


