
POJIŠTĚNÍ 
TECHNICKÝCH RIZIK

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ? 
•  stacionární stroje a zařízení včetně příslušenství
•  mobilní stroje a zařízení včetně příslušenství

Pojistit lze pouze stroje, které jsou při sjednání pojištění v provo-
zuschopném stavu.

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE ZEJMÉNA NA: 
•  CNC stroje, obráběcí stroje, výrobní linky
•  stavební stroje – nakladače, rypadla, jeřáby
•  zemědělskou techniku a lesnické stroje
•  bioplynové stanice

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
•  veškerá pojistná nebezpečí – jedná se o tzv. all-risk pojištění, které

zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena
•  škody, které byly způsobeny nahodilou událostí, při kterých byla

omezena nebo vyloučena funkčnost pojištěného stroje nebo
zařízení (chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní
vadou; přetlakem páry, plynu nebo kapaliny, podtlakem; pádem
nebo vniknutím cizího předmětu; zkratem či jiným působením
elektrického proudu; selháním měřicích, regulačních nebo
zabezpečovacích zařízení; nesprávnou obsluhou, nešikovností,
nepozorností, nedbalostí apod.)

•  živelní nebezpečí – požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla,
případně jeho části či nákladu, povodeň, záplava, vichřice,
krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení
sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha
sněhu nebo námrazy, zemětřesení, voda vytékající z vodovodních
zařízení

•  odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží
•  úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus)

POJIŠTĚNÍ STROJŮ A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ (MOBILNÍ/STACIONÁRNÍ)

Pojištění technických rizik se sjednává zpravidla proti všem rizikům (all-risk), tj. pro případ náhlého a neočekávaného poškození 
nebo zničení předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, a která není 
v pojistných podmínkách výslovně vyloučena. Tímto pojištěním je kryto zejména zničení stroje nebo elektronického zařízení 
z vnitřní příčiny (vnitřně vzniklé mechanické nebo elektrické poruchy), nesprávné obsluhy, živelní události nebo odcizení.

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
•  finanční ztráty způsobené přerušením provozu z důvodu věcné

škody na pojištěném stroji, resp. strojním zařízení

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
•  strojní rizika

POJIŠTĚNÍ STROJNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU
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POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
•  jednotlivá elektronická zařízení nebo soubory elektronických

zařízení

Pojistit lze pouze zařízení, která byla při sjednání pojištění v provo-
zuschopném stavu.

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE ZEJMÉNA NA:
•  kancelářskou a výpočetní techniku
•  obrazovou a zvukovou techniku
•  komunikační a zdravotnickou elektroniku
•  měřicí přístroje a zařízení
•  zabezpečovací elektroniku
•  fotovoltaické panely

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
•  veškerá pojistná nebezpečí – jedná se o tzv. all-risk pojištění, které

zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena
•  škody, které byly způsobeny nahodilou událostí, při kterých byla

omezena nebo vyloučena funkčnost pojištěného zařízení (chybou
konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou, selháním
měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, pádem
pojištěného předmětu, nesprávnou obsluhou, nešikovností,
nepozorností, nedbalostí, přepětím, indukcí, zkratem apod.)

•  dopojistit lze škody vzniklé následkem živelní události a odcizením
předmětu pojištění

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONIKY

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
•  majetek
•  odpovědnost
•  investorův ušlý zisk

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvis-
losti se stavebním nebo montážním projektem:
•  veškerá pojistná nebezpečí – jedná se o tzv. all-risk pojištění, které

zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena

•  škody při provádění samotných stavebně-montážních prací v přímé
souvislosti  s výstavbou pojištěného budovaného díla

•  škody na stavebním či montážním materiálu
•  škody na strojích
•  škody na zařízení a vybavení staveniště
•  škody při zkušebním provozu nebo v záručním období
•  škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám včetně křížové

odpovědnosti (subdodavatelé), za kterou je pojištěný odpovědný
ze zákona apod.

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ
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