Podmínky pojištění
rámcová pojistná smlouva č. 490 001 575
A. Základní informace
1.
2.

3.

Předmět leasingu/úvěru, pronajatý/zakoupený na základě leasingové/úvěrové smlouvy od společnosti UniCredit
Leasing CZ, a.s., je pojištěn na základě rámcové pojistné smlouvy č. 490 001 575 uzavřené mezi společností
UniCredit Leasing CZ, a.s. a Allianz pojišťovna, a.s. ( dále jen “pojišťovna”).
Pojistná smlouva se řídí Občanským zákoníkem a Všeobecnými pojistnými podmínkami pojišťovny VPP-ST-03
(dále jen „VPP“). Příslušné VPP byly nájemci/klientovi předány při podpisu těchto podmínek pojištění, pojistná
smlouva v celém znění je k nahlédnutí u pojistníka. Dále uvedené informace představují stručný přehled podmínek
stanovených ve výše uvedených smluvních dokumentech, případně právních předpisech
Počátek pojištění je stanoven dnem převzetí předmětu leasingu/úvěru nájemcem/klientem uvedeném v předávacím
protokolu, není-li stanoveno jinak. Pojištění končí dnem ukončení leasingové/úvěrové smlouvy

B. I. Rozsah pojištění mobilních strojů a zařízení, přenosné elekroniky
1.
2.

3.
4.
5.

Předmětem pojištění mohou být stroje a zařízení na podvozku s nebo bez SPZ, ostatní pojízdné stroje a zařízení
nebo mobilní elektronická zařízení.
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, selháním měřících, regulačních nebo bezpečnostních zařízení, zkratem,
přepětím, indukcí účinkem blesku, sesuvem půdy, zřícením skal, záplavou, povodní, vichřicí, požárem, výbuchem,
úderem blesku, krádeží vloupáním, loupeží, během přepravy nebo montáže (demontáže) do (z) pracovní polohy,
apod. Dále jsou připojištěny škody na nástrojích a vyměnitelném nářadí, škody na těsnění, pneumatikách, pásech,
skle, sítech, ložiscích, provozních a pomocných materiálech, na elektronických součástech, apod. – dle ustanovení
rámcové smlouvy.
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené válečnými událostmi, jadernou energií, radioaktivní kontaminací,
zemětřesením, normálním opotřebením, úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí apod. – viz VPP.
Místem pojištění se rozumí území Evropy.
Pojistná smlouva se řídí Občanským zákoníkem a Všeobecnými pojistnými podmínkami pojišťovny VPP-ST-03
(dále jen „VPP“) se sjednanými doložkami č.006, č.007, č.044, č.312, č.323, č.332.

II. Rozsah pojištění stacionárních strojů a zařízení, stacionární elekroniky
1.
2.

3.
4.
5.

Předmětem pojištění mohou být stacionární stroje, strojní vybavení a ostatní technická zařízení včetně stacionární
elektroniky.
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, selháním měřících, regulačních nebo bezpečnostních zařízení, přetlakem
páry, plynu nebo kapaliny, zkratem, přepětím, indukcí účinkem blesku, sesuvem půdy, zřícením skal, záplavou,
povodní, vichřicí, požárem, výbuchem, krádeží vloupáním, loupeží, apod.
Dále jsou připojištěny škody na nástrojích a vyměnitelném nářadí, škody na těsnění, pneumatikách, pásech, skle,
sítech, ložiscích, provozních a pomocných materiálech, na elektronických součástech, apod. – dle ustanovení
rámcové smlouvy.
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené válečnými událostmi, jadernou energií, radioaktivní kontaminací,
zemětřesením, normálním opotřebením, úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí, korozí apod. – viz VPP.
Není-li stanoveno jinak, místem pojištění se rozumí adresa uvedená v leasingové/úvěrové smlouvě.
Pojistná smlouva se řídí Občanským zákoníkem a Všeobecnými pojistnými podmínkami pojišťovny VPP-ST-03
(dále jen „VPP“) se sjednanými doložkami č.006, č.007, č.044, č.311, č.345

C. Plnění pojišťovny
1.
2.
3.

Pojišťovna poskytne z tohoto pojištění pojistné plnění ve smyslu VPP. Pojistné plnění je splatné v České republice
v tuzemské měně.
V případě, že vznikne právo na plnění z pojistné události, poskytne pojišťovna pojistné plnění nájemci/klientovi
pouze na základě předchozího písemného souhlasu nebo pokynu UniCredit Leasing CZ, a.s..
Pojistné plnění je v případě pojistné události vinkulováno ve prospěch leasingové společnosti UniCredit Leasing CZ,
a.s..

D. Pojistné a spoluúčast
1.
2.

Sazby pojistného a spoluúčasti jsou určeny rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojistné hradí nájemce/klient spolu s leasingovými/úvěrovými splátkami, které UniCredit Leasing CZ, a.s. přeúčtuje
pojišťovně
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E. Hlášení pojistných událostí
1.
2.

Vznik pojistné události je třeba bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího vzniku, nahlásit na adresu
UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1521/1, Praha 4 140 10, tel.: 844 113 355, fax.: 257 091 383 nebo na
pojišťovnu.
Při nahlášení pojistné události je nutné uvést číslo leasingové/úvěrové smlouvy, event. číslo rámcové pojistné
smlouvy, identifikace předmětu, nájemce/klienta a popis škody.

F. Hlavní povinnosti nájemce/klienta
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 leasingu/úvěru 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 to znemožnilo předložení důkazů o tom, že ke vzniku škody
došlo pojistnou událostí ve smyslu VPP.

V ....................................... dne ....................................

Číslo leasingové /úvěrové smlouvy: ..............................................

.....................................................................
Razítko a podpis nájemce/klienta
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