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

Předmět financování je pojištěn na základě hromadné rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi ČSOB leasing, a. s. (dále jen
„ČSOBL“ a Českou 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.

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé nahodilou událostí na pojištěném předmětu. Jedná se o kompletní pojištění Věci
v rozsahu vymezeném pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami které se vztahuje na škody vzniklé:
• havárií
• odcizením
• živelnou událostí
• vandalismem
• pojištění elektronických prvků a elektronických součástí
2. Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým došlo na geografickém území Evropy.
3. Stacionární, nepojízdné a pojízdné stroje (vyjma zemědělských) - Věci jsou pojištěny v rozsahu STROJ dle rámcové smlouvy
ČSOBL a ČP a Všeobecných pojistných podmínek VPPMO-P-01/2014, doplňkových pojistných podmínek DPPST-P-01/2014.
4. Zemědělské stroje - Věci jsou pojištěny v rozsahu AGRIGARANCE dle rámcové smlouvy ČSOBL a ČP, a Všeobecných
pojistných podmínek VPPMO-P-01/2014, doplňkových pojistných podmínek DPPST-P-01/2014.
Zvláštní ujednání rozsahu AGRIGARANCE dle rámcové smlouvy ČSOBL a ČP:
Zvláštní ujednání pro pojištění výměnných dílů
Pro předměty pojištění, pro které je podle bodu 2 rámcové smlouvy sjednáno pojištění výměnných dílů, se odchylně od
článku 4 bodu 1 písm. F) DPPST-P sjednává připojištění dílů a nástrojů, které se pravidelně, často či opakované vyměňují
v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení. Ujednává se , že pokud došlo z téže
příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození předmětu pojištění, za které je pojišťovna povinna plnit, pojišťovna
poskytne pojistné plněné i za poškození nebo zničení dílů a nástrojů, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují
v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení, a to ve výši 50 % jejich nové ceny.
Pojištění strojních součástí pro kluzná a valivá uložení
Pro všechny předměty pojištění se ujednává odchylně od ustanovení článku 4 bodu 2 písm. A) DPPST – P, že se pojištění
vztahuje i na strojní součásti pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý i rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců,
kluzáky ramene) a to pouze v souvislosti s příčinou pojistného nebezpečí vady materiálu a výrobní vady. Pojišťovna
poskytne plnění za tyto součástky do výše 80 % jejich nové ceny, avšak pouze do 4 let od data výroby předmětu pojištění
a pouze dokud jejich výrobce neuvádí životnost těchto součástí nižší než 5 let. Po čtvrtém roce od data výroby předmětu
pojištění již nárok na plnění za tyto strojní součásti vzniká pouze, pokud z téže příčiny a ve stejnou dobu dojde i k jinému
poškození předmětu pojištění, za které je pojišťovna povinna plnit. Pokud dojde k poškození těchto strojních součásti
před čtvrtým rokem od data výroby pojištěné věci z jiné příčiny než vadou materiálu a výrobní vadou, nárok na plnění za
tyto strojní součásti vzniká pouze, pokud z téže příčiny a ve stejnou dobu dojde i k jinému poškození předmětu pojištění,
za které je pojišťovna povinna plnit.
Pojištění maziv, paliv chladiv atd.
Pro všechny předměty pojištění se ujednává odchylně od ustanovení článku 4 bodu 1 písm. h) DPPST – P, že se pojištění
vztahuje i na škody vzniklé na činných médiích jakou jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a to pouze
pokud dojde z příčiny vady materiálu nebo výrobní vady a ve stejnou dobu i k jinému poškození předmětu pojištění, za
které je pojišťovna povinna plnit. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za tyto maziva, paliva, chladiva, filtry nebo
katalyzátory do výše 50 % jejich nové ceny, podle výsledků šetření příslušného likvidátora pojišťovny.

Zvláštní ujednání pro traktory
Pro pojištěné zemědělské a lesnické traktory, od jejichž data první registrace (resp. data prvotního uvedení do provozu)
uvedeného v technickém průkazu uplynulo více než 8 let, se ujednává, že pojištění se nevztahuje na vnitřně vzniklé
mechanické nebo elektrické poruchy a dále na jejich poškození zničení přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny,
vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny.
Zvláštní ujednání pro vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky
Ujednává, že v případě škod na vysokozdvižných nebo nízkozdvižných vozíkách může pojišťovna snížit nebo odmítnou
pojistné plnění za takovou škodu, která by bývala nevznikla v případě, kdyby pojištěná věc byla v momentě vzniku
pojistné události používána v souladu s návodem k obsluze či s bezpečnostními předpisy. V těchto případech se
předpokládá povinnost uhradit škodu zaměstnancem z titulu pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli.
Dále se ujednává, že pojišťovna může adekvátně snížit nebo odmítnout pojistné plnění v případě, že škoda nemá
prokazatelné vliv na funkčnost VZV nebo je VZV v pořádku z hlediska bezpečnostních předpisů nebo je možné (tzn.
v souladu s bezpečnostmi předpisy) poškozenou věc opravit vyklepáním, narovnáním nebo jakýmkoliv jiným dílenským
způsobem bez nutnosti výměny poškozeného dílu za nový.
5. Elektronika je pojištěna v rozsahu ELEKTRONIKA dle rámcové smlouvy ČSOBL a ČP a Všeobecných pojistných
podmínek VPPMO-P-01/2014 a doplňkových pojistných podmínek DPPEZ-P-01/2014.
6. 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).
7. Pojistná částka se vypočítává dle platné metodiky České pojišťovny, a. s. Nové předměty jsou pojištěny na novou cenu předmětu
financování, použité předměty financování jsou pojištěny na cenu časovou.
8. Pojistná částka ve vztahu k DPH se určuje následujícím způsobem: nájemce je plátce DPH a na Věc lze uplatnit odpočet DPH cena bez DPH, nájemce je neplátce DPH nebo na Věc nelze uplatnit odpočet DPH - cena vždy s DPH.

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. Jak postupovat v případě pojistné události
1. Vznik pojistné události na Věci je zákazník povinen okamžitě nahlásit pojistiteli emailem na adresu
registraceVR@ceskapojistovna.cz, zde se prokáže kopií zákaznické smlouvy, předávacího protokolu, prohlášením zda je
plátce či neplátce DPH, průkazem totožnosti a uvede číslo hromadné pojistné smlouvy ČSOBL. Likvidátor zajistí prohlídku věci.
2. Zákazník zajistí vyšetření události policií v případě, že dojde ke škodě na mobilní nebo pojízdné Věci neznámým pachatelem
nebo v případě odcizení Věci.
3. Zákazník vyplní formulář ”Oznámení o vzniku pojistné události”.
4. Pojistnou událost je také možné nahlásit pojistiteli na infolince 241 114 114 a nebo na internetových stránkách pojistitele
www.ceskapojistovna.cz.
5. O pojistné události je zákazník povinen informovat ČSOBL (web: www.csobleasing.cz, email: pojistneudalosti@csobleasing.cz,
tel: +420 222 012 444).
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. V případě totálního zničení Věci podléhá pojistné plnění závěrečnému finančnímu vyrovnání zákaznické smlouvy.
10. 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:
Pojištění škod vzniklých odcizením předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží se vztahuje na mobilní předměty
pojištění s hmotností vyšší než 500 kg, které nejsou trvale instalované, a též se vztahuje na mobilní předměty pojištění s hmotností
nižší než 500 kg umístěné v uzamčeném místě pojištění, jehož vstupní dveře jsou uzamčeny:
−

zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním nebo

− bezpečnostním visacím zámkem.
Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří.
Zdi, podlahy a stropy uzamčeného místa pojištění musí být zhotoveny z pevného materiálu jako jsou cihly, panely, ocelové plechy
apod.
Okna, jiné prosklené části nebo zvenku přístupné otvory (světlíky apod.) uzamčeného místa pojištění, jejichž dolní část je umístěna
níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače,
instalované lešení, přístavky apod.), musí být opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením.
Za trvale instalované předměty pojištění jsou pro účely tohoto pojištění považovány předměty pojištění instalované na jednom místě
po dobu delší než 14 dnů.
Za uzamčený prostor se považuje stavebně ohraničený prostor, který je po právu užíván, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny
všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku
přístupné otvory. Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž
demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti
demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

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.

Správcem osobních údajů ve vztahu k Pojistné smlouvě je Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, 113 04, IČO
45272956. Účelem je zpracování osobních údajů pro splnění závazku pojistitele a jeho právních povinností z Pojistné smlouvy.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) jsou k nalezení na
stránkách www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje.

