Podmínky pojištění předmětu financování (IOP)
Informace pro zákazníky, kteří uzavřeli strojní pojištění
ČSOB Leasing, a. s. – ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
A. Základní informace
1
2.

3.

Předmět financování je pojištěn na základě hromadné rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi ČSOB leasing, a. s. (dále jen „ČSOBL“) a ČSOB
pojištovnou, a. s. (dále jen „pojišťovna“).
Pojistná smlouva tvoří společně se Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen ‘‘VPP“), "), Informačním dokumentem o pojistném produktu
(,,IPID“), Předsmluvními informacemi 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.
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.

Věc je financována na základě zákaznické smlouvy (Leasingové smlouvy nebo Smlouvy o úvěru, dále jen zákaznická smlouva) od společnosti
ČSOBL.
2. Není-li v zákaznické smlouvě uvedeno jinak, je Věc pojištěna na území ČR a Evropa.
3. Pojistné je placeno ve splátkách zákaznické smlouvy dle patřičného daňového dokladu.
4. Pojištění vzniká dnem uvedeným v Předávacím protokolu, což je okamžik, kdy Věc byla předána zákazníkovi k užívání a kdy se Věc stává
součástí pojišťovaného souboru, a to při současném splnění těchto podmínek:
 uzavření zákaznické smlouvy
 vystavení faktury za Věc mezi ČSOBL a prodávajícím
 Věc je v době předání zákazníkovi nepoškozená, v případě poškození musí být toto uvedeno v předávacím protokolu a na tato
poškození se nevztahují případná pojistná plnění.
5. Konec pojištění je stanoven na datum následujícího dne posledního splátkového období zákaznické smlouvy nebo na datum následujícího dne
po dni skončení odepisování předmětu financování v účetnictví ČSOBL v případě, že je předmět financován formou leasingu, podle toho, které
datum nastane později. Pojištění skončí též okamžikem zániku zákaznické smlouvy (bez ohledu na důvod zániku).
6. Pojistné se vypočítává z pojistné částky, a to vynásobením příslušnou sazbou. Pojistnou částkou se rozumí v případě nové, použité či
repasované Věci, pořizovací cena (kupní cena) Věci uvedená na faktuře dodavatele (prodávajícího), popř. uvedená v kupní smlouvě,
Leasingové smlouvě nebo v předávacím protokolu v době sjednání pojištění. Je-li na těchto dokladech uvedena různá cena, mé přednost cena
uvedená na faktuře dodavatele.
7. Pojistná částka ve vztahu k DPH se určuje následujícím způsobem: nájemce je plátce DPH – cena bez DPH, nájemce je neplátce DPH – cena
vždy s DPH.
8. Stacionární a nepojízdné Věci jsou pojištěny v rozsahu všeobecných pojistných podmínek VPP OC 2014 a VPP STR 2014 dle čl. II odst. 1 a
rozsahu čl. VI odst. 2 písm. a), b) c), d), e), f) a dále dle Podmínek plnění a způsobů zabezpečení proti odcizení pro stroje a strojní zařízení.
Dále se ujednává, že spoluúčast pro rizika záplava nebo povodeň (viz VPP STR 2014 čl. VI odst. 2 písm.
b) ) se sjednává vždy minimálně ve výši 10%, min. 10.000,- Kč.
9. Pojízdné a mobilní Věci jsou pojištěny v rozsahu všeobecných pojistných podmínek VPP OC 2014 a VPP STR 2014 dle čl. II a v rozsahu čl. VI
odst. 2 písm. a), b) c), d), e), f) a dále dle Podmínek plnění a způsobů zabezpečení proti odcizení pro stroje a strojní zařízení.
Dále se ujednává, že spoluúčast pro rizika záplava nebo povodeň (viz VPP STR 2014 čl. VI odst. 2 písm.
b) ) se sjednává vždy minimálně ve výši 10%, min. 10.000,- Kč.
10. Elektronika je pojištěna v rozsahu všeobecných pojistných podmínek VPP OC 2014 a VPP ELE 2014 dle čl. II, a v rozsahu čl. VI odst. 2 písm. a),
b) c), d), e) a dále dle Podmínek plnění a způsobů zabezpečení proti odcizení pro stroje a strojní zařízení.
Dále se ujednává, že spoluúčast pro rizika záplava nebo povodeň (viz VPP ELE 2014 čl. V odst. 2 písm.
b) se sjednává vždy minimálně ve výši 10%, min. 10.000,- Kč.
Dále je možné hromadnou pojistnou smlouvou sjednat tato doplňková připojištění:
11. Vandalismus (úmyslné poškození věci) v rozsahu všeobecných pojistných podmínek VPP OC 2014 a K 2014 čl. II odst. 2 písm. b a dle Podmínek
plnění a způsobů zabezpečení proti odcizení pro stroje a strojní zařízení lze sjednat k pojištění stacionárních, pojízdných Věcí a elektroniky.
12. Celoroční přepravu v rozsahu všeobecných pojistných podmínek VPP OC 2014 a VPP PPN 2014 a doplňkových pojistných podmínek PZN 2014
lze sjednat k pojištění stacionárních, pojízdných Věcí a elektroniky.
13. Stavebně - montážní pojištění dle VPP OC 2014, dle Všeobecných pojistných podmínek – zvláštní část Stavebně – montážní pojištění VPP SMP
2014 a dle doplňkových pojistných podmínek (dál jen „Doložky“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pojištění se vztahuje pouze na
budované stavebně – montážní dílo s hodnotou do 30.000.000,- Kč (nová cena po dokončení). Pojištění se vztahuje i na veškerý materiál
skladovaný na místě pojištění a určený pro budované stavebně – montážní dílo.
14. Pro případ transportu a užívání věci mimo území ČR musí být sjednáno individuální pojištění pro zahraničí.

C. Plnění pojišťovny
1.
2.
3.

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

D. Pojistné a spoluúčast
1.
2.
3.

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

E. Jak postupovat v případě pojistné události
1.
2.
3.
4.

Vznik pojistné události na Věci je zákazník povinen okamžitě nahlásit pojistiteli na adrese jejího ústředí nebo jejich agentur.
Zajistěte vyšetření události policií v případě, že dojde ke škodě na mobilní nebo pojízdné Věci nebo v případě odcizení Věci.
Vyplňte formulář ” Oznámení o vzniku pojistné události ”.
Nahlaste pojistnou událost (dále PU) likvidátorovi nejbližší pobočky ČSOB Pojišťovny, kterému se prokážete, kopií zákaznické smlouvy,
předávacího protokolu, prohlášením zda jste plátce či neplátce DPH, řidičským průkazem a uvedete číslo hromadné pojistné smlouvy ČSOBL.
Likvidátor zajistí prohlídku věci.
5. Informujte ihned o pojistné události ČSOBL, web: www.csobleasing.cz, email: pojistneudalosti@csobleasing.cz, tel: +420 230 029 111.
6. Zajistěte na vlastní náklady opravu Věci v autorizované opravně a fakturu za opravu předejte likvidátorovi pojišťovny. Máte-li uhrazeny
všechny pohledávky po lhůtě splatnosti u ČSOBL, požádejte písemně (faxem) o svolení s přeúčtováním pojistného plnění přímo opravně nebo
na Váš účet.
7. Splátky zákaznické smlouvy plaťte 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.
8. Máte-li u ČSOBL neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti nebo nepožádáte-li o svolení s přeúčtováním pojistného plnění opravně nebo
přímo na Váš účet, je pojistné plnění zasíláno na účet ČSOBL a ten jej převede na Váš účet nebo započte vůči pohledávkám.
9. V případě totálního zničení Věci podléhá pojistné plnění závěrečnému finančnímu vyrovnání zákaznické smlouvy.
10. Pojistnou událost je také možné nahlásit pojistiteli na bezplatné zelené lince + 420 466 100 777 a nebo na internetových stránkách pojistitele
www.csobpoj.cz.
11. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
Dbát, aby předmět financování byl udržován v řádném technickém stavu.
Neprodleně oznámit Policii ČR škodu, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu.
Zpřístupnit místo pojistné události a doložit pravdivé informace k pojistné události.
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.
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.

