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ZD PST – 2

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE POISTENIE POJAZDNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ
Strojné a havarijné poistenie pojazdných strojov a zariadení, ktoré
uzaviera KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej
len „poisťovňa“), upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP
2020 (ďalej len „VPP MP 2020“), Osobitné poistné podmienky pre
poistenie veci pre prípad živelných udalostí OPPZ 156 (ďalej len „OPPZ
156“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu OPPOV 206 (ďalej len „OPPOV 206“), Zmluvné dojednania – spôsoby zabezpečenia proti odcudzeniu ZD SZ – 2
(ďalej len „ZD SZ – 2“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie
strojov a strojných zariadení OPP SE 307 (ďalej len „OPP SE 307“), tieto Zmluvné dojednania pre poistenie pojazdných strojov a zariadení
ZD PST – 2 (ďalej len „ZD PST – 2“) a poistná zmluva.
1.

2.

3.

Odchylne od čl. IV písmena 6, bodu b) OPP SE 307 sa poistenie
vzťahuje aj na pojazdné pracovné stroje: a) na podvozku s EČV,
b) na podvozku bez EČV, schválenom na jazdu po verejných
komunikáciách,
c) ostatné pojazdné a transportné stroje a zariadenia, bližšie
určené a špecifikované v poistnej zmluve alebo jej prílohách.
Pre poistenie pojazdných pracovných strojov a zariadení je možné dojednať jedno z nasledovných krytí:
a) LOM – obsahuje poistné riziká:
- poškodenie alebo zničenie v zmysle VPP MP 2020, OPP
SE 307 a ZD PST – 2,
b) All risk – obsahuje poistné riziká:
- poškodenie alebo zničenie v zmysle VPP MP 2020, OPP
SE 307 a ZD PST – 2,
- združený živel v zmysle OPP Z 156,
- krádežou vlámaním alebo lúpežou v zmysle OPP OV 206
a ZD SZ – 2,
c) LOM pre pojazdné pracovné stroje s EČV (ďalej “LOM s EČV”)
– obsahuje poistné riziká:
- poškodenie alebo zničenie v zmysle VPP MP 2020, OPP
SE 307 a ZD PST – 2,
Poistenie sa vzťahuje na uvedené riziká len pri pracovnej
činnosti pojazdného stroja.
d) All risk pre pojazdné pracovné stroje s EČV (ďalej “All
risk s EČV”) – obsahuje poistné riziká:
- poškodenie alebo zničenie v zmysle VPP MP 2020, OPP
SE 307 a ZD PST – 2,
- združený živel v zmysle OPP Z 156,
- krádežou vlámaním alebo lúpežou v zmysle OPP OV 206
a ZD SZ – 2,
Poistenie sa vzťahuje na uvedené riziká len pri pracovnej
činnosti pojazdného stroja.
Poistenie sa nevzťahuje na:
a) vozidlá s EČV slúžiace výhradne na dopravu tovaru a vecí,
ktoré neumožňujú nakládku a vykládku pomocou prídavných zariadení (patria sem napr. valníky, návesy a pod.),
b) vozidlá s EČV slúžiace výhradne na dopravu osôb,
c) pojazdné a transportné stroje a zariadenia, ktoré nemajú
povolenie na jazdu po verejných komunikáciách, ak k poistnej udalosti dôjde na verejnej komunikácii.
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Za náklady na opravu sa nepovažujú:
a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez poistnej udalosti,
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré
poistený vykonal nad rámec opravy stavu pred poistnou
udalosťou,
c) náklady na práce, ktoré súvisia s opätovným uvedením stroja do prevádzky, avšak nie sú vykonávané na samotnom
poistenom stroji, napr. prispôsobením stroja do pojazdovej
skupiny.
Do primeraných nákladov na opravu veci sa nezapočítavajú:
a) náklady na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v
dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna,
b) expresné príplatky,
c) letecké dodávky náhradných dielov,
d) cestovné náklady technikov a znalcov zo zahraničia,
e) náklady na dopravu do opravovne mimo územia Slovenskej
republiky a miesta vzdialeného viac než 50 km od miesta
vzniku poistnej udalosti,
f) opravy v zahraničí.
Povinnosti poisteného:
Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, pri
ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba alebo sa poškodí cesta alebo
všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo
ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme
prevyšujúca 3 990 EUR alebo je vodič zúčastneného vozidla pod
vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa účastníci
škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. Rovnako je poistený
povinný nahlásiť polícii každú poistnú udalosť na poistenom pojazdnom pracovnom stroji, ktorá je krytá poistením podľa týchto
zmluvných dojednaní a ktoré majú orgány polície povinnosť prešetriť, napr. krádež alebo lúpež pojazdného pracovného stroja;
tiež stratu alebo odcudzenie dokladu o evidencii, odcudzenie
kľúčov od vozidla a kľúčov a ovládačov od zabezpečovacích zariadení a štítkov s kódom od kľúčov a následne preukázať poisťovateľovi ich nahlásenie príslušnému orgánu polície.
Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie pojazdných pracovných
strojov a zariadení č. ZD PST2 boli schválené Predstavenstvom
KOOPERATIVY poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 15.12.2020.
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