
 

Pojištění zásilek 

Příloha k pojistné smlouvě  

 

 

DZ – 02  Doložka o přepravě strojních zařízení 

 

 
Pro pojištění strojních zařízení, přístrojů, dopravních prostředků a jejich součástí (dále jen strojních zařízení) 
sjednané  dle všeobecných pojistných podmínek pro pojištění zásilek VPP-ZAS-02 (dále jen VPP) platí dle čl. 12, 
odst. 5 VPP tato ustanovení: 

 

Článek 1 - Pojistná hodnota 
 
1. Pojistnou hodnotou nových strojních zařízení je obvyklá obchodní cena nebo (nelze-li ji stanovit) hodnota 
všech nákladů, které by bylo nutno vynaložit na sestrojení zařízení stejného druhu a kvality. 
 
2. Pojistnou hodnotou strojních zařízení použitých je cena stanovená dle odst. 1 pro stejné nebo obdobné nové 
strojní zařízení.  
 
3. Slevy na pořizovací ceně se při stanovení pojistné hodnoty neuvažují. 

 
Článek 2 - Pojistné plnění 
 
1. Dojde-li pojistnou událostí k poškození strojního zařízení nebo ke ztrátě jeho části, pojistitel poskytne plnění 
potřebné k jeho opravě nebo ke znovupořízení ztracených částí v době zjištění škody. Ustanovení čl. 11 VPP  
o podpojištění zůstává nedotčeno. 
 
2. Zvýšení hodnoty strojního zařízení provedenou opravou  se od pojistného plnění neodpočítává. To neplatí pro 
zhodnocení zařízení výměnou poškozených součástek za nové. 
 
3. Pojistitel poskytne pojistné plnění za účelem odstranění škody nastalé 

a) na novém strojním zařízení max. do výše sjednané pojistné částky,  
b) na použitém strojním zařízení max. do výše jeho časové ceny v době a místě odeslání, t.j. pojistné hodnoty 
stanovené dle čl. 1. odst. 2 a snížené o částku odpovídající jeho opotřebení, nejvýše však sjednanou pojistnou 
částku. 

To platí rovněž v případě celkové ztráty strojního zařízení. 
 
4. Vynaložené celní a jiné správní poplatky pojistitel hradí pouze jsou-li výslovně zahrnuty do pojistné částky. 
 
Článek 3 - Zvláštní výluky 
 
1. Pojištění se nevztahuje na škody na strojním zařízení, které zavinil pojistník nedostatečným nebo 
nepřiměřeným způsobem přepravy nebo skladováním. 
 
2. Pojistitel nahradí škody vzniklé rozbitím elektronek, elektron. lamp a podob. zařízení, pouze pokud bylo 
s největší pravděpodobností způsobeno ztroskotáním, požárem, úderem blesku, výbuchem nebo dopravní 
nehodou. 
 
3. Pojištění se nevztahuje na následné škody nastalé na strojním zařízení při jeho uvedení po pojištěné přepravě 
do provozu, a to ani pokud jsou následkem pojistné události.  
 
4. Pojistitel nehradí ztrátu obchodní hodnoty zařízení způsobenou samotnou skutečností, že zařízení muselo být 
po pojistné události podrobeno opravě. 


