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   Čo je predmetom poistenia?

Predmetom poistenia môže byť:
A. Poistenie stacionárnych strojov
B. Poistenie mobilných strojov
C. Poistenie inventáru  

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednať nasledovné 
poistné krytie:
A. Poistenie stacionárnych strojov:
 Združený živel
 Krádež
 Vandalizmus – zistený páchateľ
 Lom stroja

B. Poistenie mobilných strojov:
 Združený živel
 Krádež
 Vandalizmus – zistený páchateľ
 Lom stroja
 Havária počas nutného presunu

C. Poistenie inventáru:
 Združený živel
 Krádež
 Vandalizmus – zistený páchateľ

   Čo nie je predmetom poistenia?
 
 prostá krádež,
 normálnymi atmosférickými vplyvmi,
 následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, teplotných, 

mechanických a elektrických vplyvov, alebo z toho vznikajúcej koró-
zie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín všetkých druhov,

 trvalým vplyvom prevádzky,
 prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím,
 predčasným opotrebovaním,
 škody, za ktoré ručí zo zákona alebo na základe zmluvy výrobca, 

dodávateľ, predávajúci, opravár alebo iný zmluvný partner,
 obrazovky v perifériách výpočtovej techniky a častí zo skla a plexiskla,
 spotrebný materiál (napr. vývojky, tonery, farebné pásky),
 dáta potrebné na základnú činnosť zariadenia,
 jadrové reaktory a zariadenia pre jadrové elektrárne,
 elektrochemické zdroje prúdu,
 dopravné prostriedky slúžiace na prepravu osôb alebo vecí.

Upozornenie: Úplný zoznam výluk je uvedený v príslušných VPP, 
OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve.

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
 
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
! Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou.
! Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisťovni  

nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho časti.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení je uvedený v prísluš-
ných VPP, OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve.
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Produkt: 370 - Poistenie strojov, zariadení a príslušenstva

   Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Poistenie stacionárnych strojov a inventáru sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto 
poistenia. 

 Poistenie mobilných strojov sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, geografické územie Európy a celý svet.

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 105), v Osobitných poistných podmien-
kach pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP 155), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad krádeže (OPP 205),  
v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie strojov (OPP 305), Zmluvné dojednania pre poistenie strojov a inventáru UniCredit Leasing Slovakia, a.s.  
(ZD stroje).

O aký typ poistenia ide?
Poistenie je určené na ochranu strojových zariadení proti náhlym a nepredvídateľným škodám spôsobených skratom, prepätím, konštrukčnou chybou či nepo-
zornosťou obsluhy, ktoré majú za následok obmedzenie alebo vylúčenie ich funkčnosti.



  Aké mám povinnosti?

Povinnosti pred uzavretím poistenia
• odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie 

rizika,
• predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmať činnosť zariadení slúžiacich na 

ochranu majetku; za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniť vstup do poistených objektov.

Povinnosti počas trvania poistenia
• oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej činnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho 

druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• bez zbytočného odkladu ohlásiť poisťovni každé zvýšenie poistného nebezpečia, o ktorom sa ozve, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle 

na jeho vôli alebo konaní,
• riadne sa starať o údržbu poistených vecí,
• dbať, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie,
• riadiť sa predpismi a odporučeniami týkajúcich sa zabezpečenia a prevádzky poisteného zariadenia.

Povinnosti poisteného, resp. poistníka v prípade poistnej udalosti
• bezodkladne oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku po-

istnej udalosti, zároveň však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie násled-

kov poistnej udalosti, ktorá už nastala.

Upozornenie: Úplný zoznam povinností je uvedený v príslušných VPP, OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve.

  Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Poistné sa platí v jednotlivých splátkach spolu so splátkou financovania na účet spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. pričom zaplatenie na 
ňou určený účet sa považuje za zaplatenie poistného poisťovni. 

• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Poistné sa považuje za uhradené po jeho pripísaní na účet poisťovne a to vrátane dane z poistenia.

  Kedy začína a končí krytie?

• Poistenie začína dňom a hodinou prevzatia predmetu financovania zo strany klienta od spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., podľa Prebera-
cieho protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

• Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• dňom ukončenia leasingovej zmluvy so spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.,
• posledným dňom mesiaca, v ktorom spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s. podá trestné oznámenie v prípade podozrenia zo spáchania pod-

vodu alebo sprenevery financovaného zariadenia zo strany klienta,
• dňom prevodu práv a povinností z leasingovej zmluvy na nového leasingového nájomcu,
• dňom kedy spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., zadá vo svojom informačnom systéme zrušenie leasingovej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo 

zmluvy o úvere spojené s odstúpením od počiatku, a ktorému predchádza odovzdanie nepoškodeného financovaného zariadenia klientom spoloč-
nosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. alebo predajcovi zariadenia.

  Ako môžem zmluvu vypovedať?

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného ob-
dobia. Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa výšku poistného neoznámila tomu, kto s ňou uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov 
pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.

• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa 
nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na 
pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
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