Poistenie technológií
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika

Produkt: Technické poistenie

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie strojov
a strojných zariadení VPP PPST 14 alebo vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia elektronických zariadení VPP PPEZ 14. Aby
ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie strojov a strojných zariadení alebo elektroniky

Čo je predmetom poistenia?
stroje a strojné zariadenia alebo elektronika
poškodené alebo zničené akoukoľvek nečakanou
a náhlou udalosťou, ktorá obmedzí alebo vylúči ich
funkčnosť a ktorá zároveň nie je vo Všeobecných
poistných podmienkach uvedená medzi výlukami
z poistenia, najmä:
chyba konštrukcie, vada materiálu, výrobná vada,
skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu,
zlyhanie
meracích,
regulačných
alebo
zabezpečovacích zariadení,
nesprávnymi obslužnými úkonmi - neodborné
zaobchádzanie, nesprávna obsluha, úmyselné
poškodenie, nešikovnosť, nepozornosť, nedbalosť,
živelnými udalosťami - požiar, výbuch spôsobený
chemickou reakciou, priamy úder blesku, likvidácia
požiaru alebo likvidácia následku požiaru, zrútenie
skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pokles
pôdy, záplava, povodeň, zemetrasenie, zosuv pôdy,
víchrica, mráz, plávajúci ľad,
nárazom alebo pádom lietadla s posádkou, jeho
časti alebo jeho nákladu,
krádežou vlámaním, lúpežou,
pri poistení strojov a strojných zariadení aj pretlak
pary, plynu alebo kvapaliny či podtlak, nedostatok
vody v kotle, nevyváženosť alebo roztrhnutie
odstredivou silou, pád alebo vniknutie cudzieho
predmetu, zlyhanie meracích, regulačných alebo
zabezpečovacích zariadení.
Pre technológiu musíte stanoviť poistnú sumu. Poistná
suma predstavuje maximálne plnenie poisťovne
v prípade poistnej udalosti. Pre jej stanovenie preto
vychádzajte z novej hodnoty technológie.
Podkladom pre stanovenie novej hodnoty novej
technológie je fakturovaná cena technológie s DPH bez
zliav vrátane príslušenstva a predstavujúca náklady na
znovuzriadenie technológie toho istého druhu, kvality a
výkonu.
Podkladom pre stanovenie novej hodnoty staršej
technológie môže byť:
a) faktúra od prvého užívateľa technológie, ku ktorej
sú pripočítané všetky prípadné zľavy,
b) cena technológie podľa cenníka výrobcu, resp.
dovozcu tejto technológie na Slovensko,
c) východisková hodnota technológie určená
znaleckým posudkom.

Čo nie je predmetom poistenia?
stroje a strojné zariadenia alebo elektronika, ktoré nie sú pri dojednávaní
poistenia poškodené a v prevádzkyschopnom stave,
stroje a strojné zariadenia staršie ako 10 rokov od dátumu výroby a elektronika
staršia ako 5 rokov od dátumu výroby,
stroje pracujúce v podzemí a/alebo v tuneloch, vozidlá s evidenčným číslom
(okrem traktorov), lode, plavidlá, lietadlá, zariadenia na lietanie akéhokoľvek
druhu, technológie s poistnou hodnotou (nová hodnota) vyššou ako 200.000
EUR,
základy strojov a strojných zariadení,
škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, kavitácie,
oxidácie, opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia,
únavy materiálu, nedostatočného používania, dlhodobého uskladnenia,
usadzovania kotolného kameňa alebo iných usadenín.
Ak nedošlo súčasne k poistnej udalosti, za ktorú bude vyplatené poistné plnenie,
nie sú predmetom poistenia ani:
strojné súčasti stroja a strojného zariadenia pre klzné a valivé uloženie pre
priamočiary a rotačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky valcov),
sklenené súčasti stroja a strojného zariadenia,
akumulátorové batérie, elektrochemické články a pod. stroja a strojného
zariadenia.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na:
škody, ktoré neobmedzujú ani nevylučujú funkčnosť technológie,
škody spôsobené bezprostredným následkom trvalého vplyvu prevádzky,
postupného starnutia,
škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymieľajú pri zmene pracovného úkonu
alebo pri opotrebovaní stroja alebo strojného s výnimkou prípadu, ak došlo z
tej istej príčiny a v rovnakej dobe aj k inému poškodeniu poľnohospodárskeho
stroja alebo strojného zariadenia, za ktoré je poisťovňa povinná poskytnúť
poistné plnenie,
škody na častiach elektronických zariadení alebo látkach, ktoré podliehajú
zvýšenému opotrebeniu alebo ktoré sa pravidelne, často či opakovanie
vymieňajú,
škody všetkého druhu na činných médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie,
filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory),
škody všetkého druhu na zvukových, obrazových, dátových a iných
záznamoch.
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku II. a III.
Všeobecných poistných podmienok.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
V prípade stacionárnych technológií na území SR v budovách, priestoroch alebo na pozemkoch označených ako sídlo alebo miesto
Vašej prevádzky.
V prípade mobilných strojov a strojných zariadení na území SR a v prípade dojednania rozšíreného miesta poistenia aj na území
krajín V4.
V prípade mobilnej elektroniky na území Európskej únie.

Aké mám povinnosti?
•
•
•
•
•
•
•

odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne,
poskytnúť pravdivé a presné informácie o technológii so všetkými podrobnosťami potrebnými na ocenenie poistného nebezpečenstva,
platiť poistné včas a v správnej výške,
riadne sa starať o technológiu, najmä udržiavať ju v dobrom technickom stave a používať ju iba na výrobcom stanovené účely za
výrobcom stanovených podmienok,
dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto
povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre
poisteného činné),
dbať, aby nenastala poistná udalosť,
ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá
škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť doklady
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovni šetrenia
poistnej udalosti.

Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete v článku IX. Všeobecných poistných podmienok.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je splatné na účet UniCredit Leasing Slovakia, a. s. spolu so splátkami financovania, a to po celú dobu trvania zmluvy
o financovaní, ktorú máte uzavretú s UniCredit Leasing Slovakia, a. s.
Poistné platíte v mesačných splátkach so splatnosťou vždy v termíne splátky financovania.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve.
Poistenie sa uzaviera na dobu určitú zhodnú s dobou trvania zmluvy o financovaní technológie, ktorú máte uzavretú so spoločnosťou
UniCredit Leasing Slovakia, a. s.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia.
V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia, ktorým sa rozumie rok v trvaní 12 za sebou
idúcich kalendárnych mesiacov. Výpoveď však musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Zároveň
môžete poistnú zmluvu vypovedať aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti.

