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Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím 
poistenia a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch: vo Všeobecných podmienkach pre poistenie majetku /VPPM/, 
Všeobecných podmienkach pre poistenie lomu stroja /VPLS/, Všeobecných podmienok pre poistenie prerušenia prevádzky následkom lomu 
stroja /VPLS-PP/, ďalej len „všeobecné podmienky“, v Poistnej zmluve a  ostatných jej prílohách. 

O aký typ poistenia ide? 
Poistenie strojov kryje priame vecné škody na strojoch vo vlastníctve poisteného alebo prevzaté poisteným na základe zmluvy a nachádzajúce 
sa na mieste poistenia, spôsobené vnútornými poškodeniami alebo vadami, alebo vplyvmi vyplývajúcimi z prevádzky, v ktorej tieto stroje 
pracujú, vrátane v zmluve poistených nákladov. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, 
poistenie sa vzťahuje aj na finančné straty (rozdiel medzi výnosmi podniku a variabilnými nákladmi) a v zmluve poistené dodatočné náklady, 
ktoré vzniknú poistenému prerušením prevádzky v dôsledku poistenej vecnej škody na stroji. 

 

! Poistenie sa nevzťahuje na škody, za ktoré ručí dodávateľ 
v zmysle právnych prepisov alebo na základe zmluvy.

! V prípade hrubej nedbanlivosti zo strany poistníka/poisteného
alebo úmyselného porušenia povinností poistníka/poisteného 
uvedených vo všeobecných podmienkach má poisťovateľ  právo
znížiť alebo úplne zamietnuť poistné plnenie.

! V prípade, ak sa poisťovateľ až po poistnej udalosti dozvie, že 
jej príčinou bola skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé 
alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní
poistenia a ktorá bola pre uzavretie poistenia podstatná, má
právo poistné plnenie odmietnuť; odmietnutím plnenia
poistenie zanikne 

! Poistné plnenie poisťovateľa je pri každej poistnej udalosti
krátené o v poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť.

! Ak sa pokúsi poistník/poistený uviesť poisťovňu do omylu 
o skutočnostiach, ktoré sú významné pre určenie príčiny a pre 
výšku náhrady škody, poisťovňa je oslobodená od povinnosti
poskytnúť plnenie.

! Poisťovňa má právo oddialiť výplatu poistného plnenia ak bolo
proti poistníkovi alebo poistenému zavedené policajné alebo
trestnoprávne vyšetrovanie, až do ukončenia vyšetrovania.

! V prípade ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej
odpovede bolo učené nižšie poistné má poisťovateľ právo
poistné plnenie znížiť.

! Ďalšie bližšie špecifikované limity a iné obmedzenia sú 
uvedené  vo všeobecných podmienkach a Poistnej zmluve.

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

Poistenie lomu stroja a prerušenia prevádzky následkom lomu 
stroja sa vzťahuje na nepredvídané a náhle vzniknuté 
poškodenie alebo zničenie poistených vecí: 

� chybami obsluhy, nešikovnosťou, nedbanlivosťou alebo 
zlomyseľným konaním, 

� bezprostredným pôsobením elektrickej energie následkom 
zemného spojenia, skratom, nadmerným zvýšením 
intenzity elektrického prúdu, preskokom na iskrisku, 
tvorbou elektrických oblúkov a pod., aj pokiaľ boli 
vyvolané chybnou izoláciou, prepätím, nepriamym pôso-
bením atmosférickej elektriny ako je indukcia a influencia, 

� chybami konštrukcie, výpočtu, odlievania, materiálu alebo 
výroby, 

� roztrhnutím následkom odstredivej sily, 

� nedostatkom vody v parných kotloch a prístrojoch, 

� implóziou alebo iným pôsobením podtlaku,  

� pretlakom, s výnimkou výbuchu 

� zlyhaním meracích, regulačných alebo bezpečnostných 
zariadení,  

� víchricou, mrazom a bezprostredným pôsobením 
pohybujúceho sa ľadu na tečúcej vode,  

� zvonku mechanicky pôsobiacimi udalosťami. 

Poistná suma v poistení lomu stroja: 

� poistná suma predmetov poistenia má predstavovať novú 
hodnotu predmetu, t.j. hodnotu, za ktorú môže poistený 
danú vec v čase poistnej udalosti znovunadobudnúť (kúpiť, 
vyrobiť) vrátane nákladov na dopravu (okrem leteckej 
dopravy), cla a montáže, bez cenových zliav ako nákupný 
rabat, zľava za množstvo a pod. 

� ak je v čase uzatvárania poistenia časová hodnota 
predmetu poistenia nižšia ako 40% novej hodnoty, 
poistenie sa dojednáva na časovú hodnotu; časová 
hodnota predstavuje novú hodnotu veci zníženú o čiastku 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo znehodnotenia. 

Poistná suma v poistení prerušení prevádzky následkom lomu 
stoja: 

� poistná suma pre poistenie prerušenia prevádzky má byť 
stanovená ako predpokladaný ušlý zisk a pokračujúce 
prevádzkové náklady v poistenej prevádzke, ktoré by 
vznikli v prípade vecnej škody za jedno plné účtovné 
obdobie (ročná poistná suma). 

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

� požiarom, úderom blesku, výbuchom, hasením a búraním pri a 
po takýchto udalostiach; krádežou vlámaním  a krádežou,

� vojnovými a inými násilnými udalosťami podľa , čl.2, bod b)
Všeobecných podmienok pre lom stroja /VPLS/

� živelnými udalosťami podľa čl.2, bod c) Všeobecných
podmienok pre lom stroja /VPLS/

� chybami a vadami, ktoré sa vyskytovali už pri uzatváraní
poistnej zmluvy a poistenému boli alebo museli byť známe,

� dokázateľne bezprostredným následkom trvalých vplyvov
alebo účinkov chemického, tepelného, mechanického,
elektrického alebo elektromagnetického druhu, následkom 
opotrebovania, starnutia, aj predčasného, ako aj následkom 
korózie, hrdze, usadenín, vodného, kotolného kameňa alebo
iných nánosov,

� uvedením do činnosti po škode pred ukončením definitívnej
opravy a zabezpečením riadnej prevádzky.

Predmetom poistenia nie sú: 

� predmety definované v čl. 1, bod 3 Všeobecných podmienok 
pre lom stroja /VPLS/ ako sú napr. náradia všetkých druhov,
prevádzkové prostriedky a časti strojov, ktoré sa počas
životnosti stroja pravidelne menia z dôvodu ich opotrebenia.

Poistenie strojov 
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Produkt:       Poistenie lomu stroja a prerušenie prevádzky následkom lomu  stroja  

podnikajúca na územní Slovenskej republiky prostredníctvom HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
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� Poistné krytie sa vzťahuje na miesto poistenia uvedené v Poistenej zmluve. Zvyčajne je to adresa prevádzky poisteného, 
miesto, kde sa nachádzajú poistené predmety. 

Povinnosti poistníka a/alebo poisteného na začiatku platnosti Poistnej zmluvy: 

˗ Poistník a/alebo poistený je pri uzatváraní Poistnej zmluvy povinný oznámiť poisťovni pravdivo a úplne všetky jemu známe 
okolnosti, ktoré sú pre prevzatie rizika a určenie výšky poistného podstatné  

Povinnosti poistníka a/alebo poisteného počas trvania platnosti Poistnej zmluvy: 

˗ Poistník je povinný  platiť poistné včas a v stanovenej výške. 

˗ Poistník a/alebo poistený nesmie po uzatvorení poistnej zmluvy bez súhlasu poisťovne privodiť zvýšenie nebezpečenstva alebo 
povoliť jeho zvýšenie treťou osobou. Pokiaľ príde k zvýšeniu nebezpečenstva je poistník a/alebo poistený povinný bezodkladne 
informovať poisťovňu. 

Poistník a/alebo poistený musí: 

� dodržiavať všetky zákonné, úradné alebo v Poistnej zmluve dojednané bezpečnostné predpisy, 

� zabezpečiť aby poistené veci boli v technicky v bezchybnom prevádzkyschopnom stave, aby boli starostlivo udržiavané a neboli 
dlhodobo alebo úmyselne zaťažované nad technicky prípustnú mieru, 

� umožniť poisťovni úplnú prehliadku svojej strojnej prevádzky oprávneným zástupcom poisťovateľa. 

Povinnosti poistníka a/alebo poisteného v prípade škody: 

˗ Ak vznikne poistná udalosť je poistený povinný urobiť všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda už 
nezväčšovala  a aby sa obmedzil rozsah už vzniknutej škody a dodržiavať pri tom pokyny poisťovateľa, ak to dovolia okolnosti, je 
povinný si tieto pokyny od poisťovateľa vyžiadať. 

˗ Poistený je povinný bezodkladne informovať poisťovňu a policajný orgán o vzniku škody – najneskôr do troch dní od zistenia 
škody. 

˗ Poistený je povinný umožniť poisťovni alebo jej zástupcom vyšetriť škodu na mieste poistenia a sprístupniť jej všetky dokumenty 
a materiály potrebné k vyšetreniu príčiny a výšky škody. 

˗ Poistený nesmie bez súhlasu poisťovne meniť stav škody pri väčších škodách pred obhliadkou zástupcom poisťovne. 

Ďalšie povinnosti poistníka a/alebo poisteného na začiatku platnosti Poistnej zmluvy, počas trvania platnosti Poistnej zmluvy a v prípade 
škody sú uvedené vo všeobecných podmienkach poisťovne a v Poistnej zmluve. 

Poistník je povinný platiť poistné za poistné obdobie, ktorým je jeden rok (poistný rok), ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak. Poistné platené za poistné obdobie je bežné poistné. 
Poistné platené za celú dobu trvania poistenia je jednorazové poistné;  platí sa v jednej splátke na celú dobu trvania poistenia. 
V poistnej zmluve je možné dohodnúť platenie poistného v splátkach (ročne, polročne, štvrťročne).  
Výška poistného a jeho splatnosť je uvedená v Poistnej zmluve v článku „Poistné/splatnosť poistného“. Poistné sa uhrádza 
bezhotovostným prevodom na účet poisťovateľa uvedený na prvej strane poistnej zmluvy.  

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo dobu neurčitú. Začiatok a koniec poistenia je určený v poistnej zmluve. 
Poistenie dojednané na dobu určitú zanikne uplynutím doby trvania poistenia. 

Poistné krytie zanikne aj z dôvodov bližšie špecifikovaných vo všeobecných podmienkach napr. zrušením alebo zánikom bez 
právneho nástupcu poistníka a poisteného, poistnou udalosťou pri ktorej odpadol dôvod ďalšieho poistenia, predajom poistenej 
veci alebo zrušením poistenej prevádzky, výpoveďou alebo dohodou. 

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím 
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osem dní a začína plynúť prvým dňom 
po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, jej uplynutím poistenia zanikne.  
Písomnou výpoveďou do troch mesiacov od oznámenia poistnej udalosti; výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým 
dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, jej uplynutím poistenie zanikne.    

Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

Aké mám povinnosti? 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Kedy začína a končí krytie? 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 




