Podmínky pojištění předmětu financování (IOP)
Rámcová pojistná smlouva č. 490 000 100 – pojištění elektroniky
Informace pro zákazníky, kteří uzavřeli strojní pojištění k elektronice (řízené počítačem)
ČSOB Leasing, a. s. – ALLIANZ Pojišťovna, a. s.
A. Základní informace
1

Předmět financování je pojištěn na základě hromadné rámcové pojistné smlouvy č. 490 000 100 uzavřené mezi ČSOB leasing, a. s.
a Allianz pojištovnou, a. s. (dále jen „pojišťovna“).
2. Pojistná smlouva tvoří společně se Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen ‘‘VPP“), sjednanými doložkami, občanským
zákoníkem a Zákaznickou smlouvou nedílný celek. Dále uvedené informace představují výtah a přehled podmínek stanovených ve
výše uvedených dokumentech, případně právních předpisech.
3. Počátek pojištění je stanoven dnem převzetí předmětu financování nájemce uvedeném v předávacím protokole, není-li stanoveno
jinak. Pojištění končí dnem ukončení Zákaznické smlouvy.

B. Rozsah pojištění
1. Předmětem pojištění jsou zařízení a přístroje informační, sdělovací a lékařské techniky a ostatní elektronické a elektrotechnické
zařízení a přístroje.
2. Pojištění je koncipováno jako ‘‘ALLRISK“, tedy jsou pojištěna veškerá rizika, která nejsou ve VPP výslovně vyloučena. Pojištění se
tedy vztahuje např. na škody způsobené chybou obsluhy, nešikovností, nedbalostí, konstrukční chybou, vadou materiálu, zkratem,
přepětím, indukcí účinkem blesku, záplavou, povodní, vichřicí, vodou z vodovodních zařízení, požárem, výbuchem, úderem blesku,
krádeží, vloupáním, loupeží, apod. Pro notebooky, laptopy, přenosné tiskárny a geodetické přístroje je sjednána doložka č. 101/1,
kterou se rozšiřuje pojištění na území České republiky.
3. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené válečnými událostmi, jadernou energií, radioaktivní kontaminací, zemětřesením,
normálním opotřebením, úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí, apod. a dále na pomocné a provozní látky, spotřební
materiál a pracovní prostředky, apod. – viz Všeobecné pojistné podmínky uvedené v Příloze o pojištění.
4. Není-li uvedeno v Příloze o pojištění jinak, místem pojištění je Evropa.

C. Plnění pojišťovny
1. Pojišťovna poskytne z tohoto pojištění pojistné plnění ve smyslu Všeobecných pojistných podmínek. Pojistné plnění je splatné
v České republice v tuzemské měně.
2. Pojistné plnění bude vyplaceno majiteli předmětu financování – ČSOBL.
3. Pouze v případě písemného souhlasu majitele předmětu financování může být pojistné plnění vyplaceno Zákazníkovi.

D. Pojistné a spoluúčast
1. Sazby pojistného a spoluúčasti jsou určeny rámcovou pojistnou smlouvou.
2. Sjednaná spoluúčast je uvedena v Příloze o pojištění.
3. Pojistné hradí nájemce spolu se splátkami financování, které ČSOBL přeúčtuje pojišťovně.

E. Hlášení pojistných událostí
1. Vznik pojistné události je třeba neprodleně nahlásit na příslušném formuláři pojišťovny nebo dopisem na adresu nejbližší pobočky
pojišťovny nebo ČSOB leasing, a. s. (web: www.csobleasing.cz, email: pojistneudalosti@csobleasing.cz, případně telefonicky +420
222 012 444)
2. Při nahlášení pojistné události je nutné kromě údajů o nájemci, předmětu financování a popisu škody uvést číslo rámcové pojistné
smlouvy a číslo Zákaznické smlouvy.
3. Zákazník zajistí na vlastní náklady opravu Věci v autorizované opravně a fakturu za opravu předá likvidátorovi pojišťovny. Má-li
uhrazeny všechny pohledávky po lhůtě splatnosti u ČSOBL, požádá o svolení s přeúčtováním pojistného plnění přímo opravně
nebo na svůj účet.
4. Splátky zákaznické smlouvy je zákazník povinen hradit i v případě, že Věc je mimo provoz. O zastavení splátek v případě
neopravitelnosti Věci rozhodne ČSOBL po písemné zprávě likvidátora, že Věc je trvale vyřazena z provozu.
5. Pokud má zákazník u ČSOBL neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti nebo nepožádá-li o svolení s přeúčtováním pojistného
plnění opravně nebo přímo na svůj účet, je pojistné plnění zasíláno na účet ČSOBL a ten jej převede na účet zákazníka nebo
započte vůči pohledávkám.
6. V případě totálního zničení Věci podléhá pojistné plnění závěrečnému finančnímu vyrovnání zákaznické smlouvy.
7. Veškeré důsledky z prodlení ve vyřízení a předání všech povinných a požadovaných hlášení jdou k tíži zákazníka a škodu, která by
tím vznikla leasingové společnosti, uhradí zákazník leasingové společnosti ze svého.

F. Hlavní povinnosti Zákazníka
1. Dbát, aby pojistná událost nenastala. Nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení škody, která již nastala a
podle možnosti si vyžádat pokyny pojistitele a postupovat v souladu s nimi.
2. Dbát, aby předmět financování byl udržován v řádném technickém stavu.
3. Neprodleně oznámit Policii ČR škodu, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu.
4. Zpřístupnit místo pojistné události a doložit pravdivé informace k pojistné události.
5. Neměnit bez souhlasu pojistitele stav vzniklý pojistnou událostí, pokud to není nutné k odvrácení nebo zmírnění následků škody
nebo v rozporu s obecným zájmem. Zachovat poškozené a zničené věci k posouzení pojistiteli.
6. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění v případě závažného porušení povinností, pokud to mělo vliv na vznik nebo zvětšení
následků pojistné události, nebo pokud znemožnilo předložení důkazů o tom, že ke vzniku škody došlo pojistnou událostí ve smyslu
VPP.
Při jednání s pojišťovnou používejte vždy číslo pojistné smlouvy. Při jednání s ČSOBL používejte vždy číslo Vaší zákaznické
smlouvy.

