Podmínky pojištění předmětu financování (IOP)
Informace pro zákazníky,
zákazníky kteří uzavřeli strojní pojištění
ČSOB
SOB Leasing, a. s. – Česká podnikatelská pojišťovna a.s., VIG
A. Základní informace
1

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

B. Rozsah pojištění:
1. Není-li v zákaznické smlouvě uvedeno jinak,
ak, je Věc
V pojištěna na území Evropy.
2. Pojistné je placeno ve splátkách zákaznické smlouvy
smlouv dle patřičného daňového dokladu.
3. Pojištění vzniká dnem uvedeným v Předávacím
edávacím protokolu, což je okamžik, kdy Věc
V byla předána
edána zákazníkovi k užívání a kdy se
Věc stává součástí pojišťovaného
ovaného souboru, a to při
p současném splnění těchto podmínek:
− uzavření zákaznické smlouvy
− vystavení faktury za Věc mezi ČSOBL a prodávajícím
− Věc je v době předání
edání zákazníkovi nepoškozená, v případě
p
poškození
škození musí být toto uvedeno v předávacím protokolu a na
tato poškození se nevztahují případná
řípadná pojistná plnění.
pln
4. Konec pojištění je
e stanoven na datum následujícího dne posledního splátkového období zákaznické smlouvy nebo na datum
následujícího dne po dni skončení
ení odepisování p
předmětu financování v účetnictví ČSOBL v případě,
ě, že je předmět
p
financován
formou leasingu, podle toho, které
é datum nastane později.
pozd
Pojištění skončíí též okamžikem zániku zákaznické smlouvy (bez ohledu
na důvod zániku).
5. Pojistná částka se vypočítává
ítává dle platné metodiky ČPP. Pojistnou částkou je cena nového předmětu
ětu financování. U použitého
předmětu financování je pojištění
ní na cenu novou nebo tzv. jinou cenu, kterou se rozumí cena, za kterou je možné pořídit
po
obdobné
strojní nebo elektronické zařízení
ízení v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě.
6. Pojistná částka ve vztahu k DPH se určuje
čuje následujícím způsobem:
zp
nájemce je plátce DPH a na Věc
ěc lze uplatnit odpočet
odpo
DPH cena bez DPH, nájemce je neplátce DPH nebo na Věc
V nelze uplatnit odpočet DPH - cena vždy s DPH.
7. Věci jsou pojištěny v rozsahu všeobecných pojistných podmínek.
podmínek

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

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

E. Jak postupovat v případě pojistné události
8.
9.
10.
11.

Vznik pojistné události na Věci
ci je zákazník povinen okamžit
okamžitě nahlásit pojistiteli na adrese jejího ústředí
edí nebo jejich agentu
agentur.
Zajistěte vyšetření události policií v případě
ípadě, že dojde ke škodě na mobilní nebo pojízdné Věci nebo v případě
případ odcizení Věci.
Vyplňte formulář ”Oznámení o vzniku pojistné události”.
Nahlaste pojistnou událost (dále PU) likvidátorovi nejbližší pobočky
pobo
ČPP,
PP, kterému se prokážete kopií zákaznické
zá
smlouvy,
předávacího
edávacího protokolu, prohlášením zda jste plátce či neplátce DPH, řidičským průkazem
kazem a uvedete číslo hromadné pojistné
smlouvy ČSOBL.
SOBL. Likvidátor zajistí prohlídku věci.
v
12. Informujte ihned o pojistné události ČSOBL, www.csobleasing.cz, email: pojistneudalosti@csobleasing.cz,
pojistneudalosti@csobleasing.cz tel:
+420 222 012 444.
13. Splátky zákaznické smlouvy plaťte
te i v případě,
př
že Věcc je mimo provoz. O zastavení splátek v případě
př
neopravitelnosti Věci
rozhodne ČSOBL po písemné zprávě likvidátora, že Věc
V je trvale vyřazena z provozu.
14. Máte-li u ČSOBL
SOBL neuhrazené pohledávky po lhůtě
lh
splatnosti nebo nepožádáte-li o svolení s přeúč
řeúčtováním pojistného plnění
opravně nebo přímo na Váš účet, je pojistné plnění
pln
zasíláno na účet ČSOBL a ten jej převede
evede na Váš ú
účet nebo započte vůči
pohledávkám.

15. V případě totálního zničení Věci podléhá pojistné plnění závěrečnému finančnímu vyrovnání zákaznické smlouvy.
16. Pojistnou událost je také možné nahlásit pojistiteli na telefonní lince 957 444 555 nebo na internetových stránkách pojistitele
www.cpp.cz.
17. 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. Požadavky na zabezpečení předmětů financování a limity plnění:
1. Pro účely tohoto pojištění se stanovují níže uvedené limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení pojištěných věcí nebo souboru
pojištěných věcí pro případ jejich odcizení krádeží vloupáním a platných pro uzamčené místo pojištění nebo uzamčený prostor
pojištění nebo volné prostranství, kde se pojištěné věci nebo soubory věcí nacházejí.
2. Došlo-li k odcizení pojištěných věcí umístěných v uzavřeném prostoru na místě pojištění, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události
(dále jen PÚ) do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku PU. Limit a způsob zabezpečení
je stanoven následovně:
a) do 1 000 000,- Kč
Všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou opatřeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo jedním
bezpečnostním doplňkovým zámkem.
b) do 5 000 000,- Kč
Všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou opatřeny certifikovaným bezpečnostním uzamykacím systémem. Dále jsou
opatřeny přídavným bezpečnostním zámkem a zajištěny proti vysazení a vyražení nebo jsou zajištěny dveřní závorou
uzamykatelnou bezpečnostním zámkem. Dveře mají minimální tloušťku 40 mm nebo jsou po celé vnitřní straně potaženy plechem s
tloušťkou min. 1 mm.. Prosklené části dveří, okna a výlohy, pokud se jejich spodní část nachází níže než 3 m nad upraveným
terénem, jsou opatřeny funkčním bezpečnostním zasklením nebo funkční mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou nebo jsou
zabezpečeny instalovanou funkční EZS , minimálně se stupněm zabezpečení 3, uvedenou v době vzniku pojistné události do
aktivního stavu. Oslabená místa v plášti musí být zabezpečena v rozsahu výkladu pojmů.
c) do 10 000 000,- Kč
Uzavřený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným v bodě b) tohoto článku s funkční EZS, minimálně se stupněm zabezpečení
4, uvedenou v době pojistné události do aktivního stavu, s prostorovou a plášťovou ochranou se svodem tísňového signálu na pult
centrální ochrany (dále jen PCO) s trvalou obsluhou provozovaný policií nebo koncesovanou hlídací službou, s dobou zásahu do 10
minut.
d) nad 10 000 000,- Kč
Uzavřený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným v bodě c) tohoto článku a dalším individuálně ujednaným způsobem
uvedeným v pojistné smlouvě.
3. Došlo-li k odcizení pojištěných věcí, které pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů nelze uložit do uzavřeného
prostoru a jsou umístěny mimo tento prostor uvnitř oploceného prostranství, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události (dále jen
PU) do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku PU. Limit a způsob zabezpečení je
stanoven následovně:
a) do 200 000,- Kč
V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny uvnitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oplocením s minimální
výškou 160 cm, s vraty uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem nebo
bezpečnostním doplňkovým zámkem.
b) do 400 000,- Kč
V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny uvnitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oplocením na horním
okraji vybaveným ostnatým drátem nebo obdobným zajištěním s minimální výškou 160 cm a vraty uzamčenými jedním zámkem
s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním doplňkovým zámkem.
c) do 600 000,- Kč
V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny uvnitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oplocením na horním
okraji vybaveným ostnatým drátem nebo obdobným zajištěním s minimální výškou 160 cm a vraty uzamčenými jedním zámkem s
cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním doplňkovým zámkem a po skončení pracovní doby
musí být tento prostor trvale střežen odborně vyškolenou osobou nebo minimálně jedním služebním psem volně pobíhajícím uvnitř
tohoto oploceného prostranství nebo prostor s pojištěnými věcmi musí být chráněn instalovanou funkční EZS, minimálně se
stupněm zabezpečení 1, uvedenou v době vzniku pojistné události do aktivního stavu
d) do 1 000 000,- Kč
V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny uvnitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oplocením na horním
okraji vybaveným ostnatým drátem nebo obdobným zajištěním s minimální výškou 180 cm a vraty uzamčenými jedním zámkem
s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním doplňkovým zámkem a po skončení pracovní
doby musí být tento prostor trvale střežen poučenou osobou nebo minimálně jedním služebním psem volně pobíhajícím uvnitř
tohoto oploceného prostranství nebo prostor s pojištěnými věcmi musí být chráněn instalovanou funkční EZS, minimálně se
stupněm zabezpečení 2, uvedenou v době vzniku pojistné události do aktivního stavu.
e) do 5 000 000,- Kč
V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny uvnitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oplocením na horním
okraji vybaveným ostnatým drátem nebo obdobným zajištěním s minimální výškou 180 cm a vraty uzamčenými jedním zámkem s
cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním doplňkovým zámkem a po skončení pracovní doby
musí být tento prostor trvale střežen kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou nebo prostor s pojištěnými věcmi
musí být chráněn instalovanou funkční EZS , minimálně se stupněm zabezpečení 3, uvedenou v době vzniku pojistné události do
aktivního stavu
f) do 10 000 000,- Kč
V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny uvnitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oplocením na horním
okraji vybaveným ostnatým drátem nebo obdobným zajištěním s minimální výškou 200 cm a vraty uzamčenými jedním zámkem
s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním doplňkovým zámkem a po skončení pracovní
doby musí být tento prostor trvale střežen kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem

nebo ozbrojenou střelnou zbraní nebo prostor s pojištěnými věcmi musí být chráněn instalovanou funkční EZS, se stupněm
zabezpečení 4, uvedenou v době vzniku pojistné události do aktivního stavu a se svodem tísňového signálu na pult centrální
ochrany (dále jen PCO) s trvalou obsluhou provozovaný policií nebo koncesovanou hlídací službou, s dobou zásahu do 10 minut.
g) nad 10 000 000,- Kč
Oplocené prostranství je zabezpečeno způsobem uvedeným v bodě f) tohoto článku a případně dalším individuálně ujednaným
způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.
4. Došlo-li k odcizení pojištěných věcí umístěných v uzavřeném prostoru loupežným přepadením na místě pojištění, pojistitel bude plnit
z jedné pojistné události (dále jen PU) do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení věcí v době PU. Limit a způsob
zabezpečení je stanoven následovně:
a) do 500 000,- Kč
Způsob zabezpečení se nestanovuje
b) do 2 000 000,- Kč
V době vzniku pojistné události musí být aktivována funkční EZS se stupněm zabezpečení minimálně 3 (např. tísňová tlačítka
apod.) nebo pojištěné věci musí být trvale střeženy kvalifikovanou, minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou.
c) do 5 000 000,- Kč
V době vzniku pojistné události musí být aktivována funkční EZS se stupněm zabezpečení minimálně 3, jejichž svod tísňového
signálu je vyveden na pult centrální ochrany (dále jen PCO) s trvalou obsluhou, provozovaný policií nebo koncesovanou hlídací či
bezpečnostní službou s dobou zásahu do 10 minut nebo jsou pojištěné věci trvale střeženy kvalifikovanou, minimálně jednočlennou
fyzickou ostrahou vybavenou paralyzérem nebo tekutou střelou nebo jsou prostory s pojištěnými věcmi trvale monitorovány
kamerovým systémem s nahráváním signálu.
d) nad 5 000 000,- Kč
V době vzniku pojistné události musí být aktivována funkční EZS se stupněm zabezpečení 4, s monitorovacím systémem
(kamerový systém), s přenosem tísňového signálu na PCO s trvalou obsluhou, provozovaný policií nebo koncesovanou hlídací či
bezpečnostní službou s dobou zásahu do 5 minut a současně jsou pojištěné věci trvale střeženy kvalifikovanou minimálně
dvoučlennou fyzickou ostrahou, případně individuálně ujednaným způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.
5. Došlo-li k odcizení pojištěných stavebních strojů nebo drobné stavební mechanizace, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události
(dále jen PU) do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení věcí v době PU dle článků 1. až 4. nebo do výše limitu, který
odpovídá způsobu zabezpečení věcí v době PU následovně:
a) do 5 000 000,- Kč
Těžké stavební stroje rozmístěné na staveništi musí být uzamčeny a zabezpečeny proti samovolnému pohybu. Klíče od spínací
skříňky stroje musí být uloženy na jiném bezpečném místě.
Drobné stavební stroje, např. míchačky, kompresory, ruční válce musí být připevněny řetězem, lanem k nerozebíratelnému úchytu
nebo těžkému stavebnímu stroji a uzamčeny visacím zámkem se zvýšenou ochranou třmene.
b) nad 5 000 000,- Kč
Pojištění věci jsou zabezpečeny dle bodu a) tohoto článku a současně jsou trvale střeženy kvalifikovanou minimálně dvoučlennou
fyzickou ostrahou, případně individuálně ujednaným způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.
6. Došlo-li k odcizení pojištěných zemědělských strojů, pojistitel bude plnit odchylně od článků 1. až 4. z jedné pojistné události (dále jen
PU) do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení věcí v době PU. Limit a způsob zabezpečení je stanoven následovně:
a) do 10 000 000,- Kč
V době vzniku pojistné události musí být vozidlo uzamčeno všechny zabezpečovací zařízení musí být v aktivním stavu.

G. 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.

