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Úvodní ustanovení
Soukromé pojištění majetku – strojní pojištění a pojištění elektroniky, které sjednává 
Generali pojišťovna a.s. jako pojištění škodové se řídí pojistnou smlouvou, těmito  
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro strojní pojištění a pojištění elektroniky (DPP 
SE 2014/01) (dále jen „DPP SE 2014“),Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojiš-
tění majetku (VPP M 2014) (dále jen „VPP M 2014“), Zvláštními pojistnými podmínkami 
pro pojištění průmyslových nebezpečí – požární pojištění ZPP PR-P 2014/01  
(dále jen „ZPP PR-P 2014“) zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostat-
ními obecně závaznými předpisy České republiky.
Ustanovení doplňkových pojistných podmínek mají přednost před ustanoveními  
VPP M 2014 a ZPP PR-P 2014.
1. Strojní pojištění
1.1. Definice strojního pojištění
Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození, zničení nebo ztráty pojištěné 
hmotné věci movité (dále jen „věc“) jakoukoliv nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo 
pojistné nebezpečí, které není dále vyloučeno. Poškození věci musí vyžadovat opravu 
nebo výměnu, to znamená, že je vyloučena nebo omezena funkčnost pojištěné věci.
Pojištění se vztahuje pouze na stroje a strojní zařízení uvedená v pojistné smlouvě  
a pojištěná v rámci hmotných movitých věcí jako věc vlastní nebo cizí ve specifikova-
ných místech pojištění.
Strojním zařízením se rozumí stroj nebo souhrn několika vzájemně (technologicky  
a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných 
funkcí včetně elektroniky.
Věc musí být v provozuschopném stavu, připravena k běžnému provozu dle pokynů 
výrobce a po provedené formální přejímce. 
1.2 Pojistné plnění, spoluúčast
Pojištění se sjednává na první riziko. Limit pojistného plnění na pojistný rok pro  
všechna pojištěné stroje a strojní zařízení je uveden v pojistné smlouvě, maximálně 
však 10 mil. Kč.  Pro jednotlivý stroj nebo strojní zařízení činí limit pojistného plnění 
maximálně 3 mil. Kč.
U poškozených věcí uhradí pojistitel přiměřené náklady na opravu a uvedení stroje 
do stavu, který byl bezprostředně před pojistnou událostí (maximálně však do výše 
časové ceny). 
Pojistitel dále uhradí náklady na: 

• demontáž a opětovnou montáž, pokud byly tyto nezbytné pro provedení opravy,
• obvyklou dopravu na místo opravy a zpět (vyjma letecké),
• případná cla a poplatky související s opravou.

Tyto náklady pojistitel uhradí za předpokladu, že jsou zahrnuty do pojistné částky. 
Je-li oprava prováděna v dílně patřící pojištěnému, poskytne pojistitel plnění za náklady 
na mzdy a za materiál potřebný pro opravu vč. přiměřeného procenta režijních nákla-
dů, nejvýše však přiměřené náklady. Snížení hodnoty za opotřebení nahrazených dílů 
se neodečítá, ale pojistné plnění se snižuje o hodnotu upotřebitelných zbytků.
Pokud se náklady na opravu rovnají nebo jsou vyšší než časová hodnota pojištěné věci 
bezprostředně před pojistnou událostí, bude pojištěná věc považována za zničenou.
V případě zničení pojištěného stroje uhradí pojistitel časovou cenu zničeného stoje 
bezprostředně před pojistnou událostí, a to včetně nákladů na obvyklou dopravu, 
montáž a případná cla a poplatky v rozsahu, v jakém byly tyto náklady zahrnuty do po-
jistné částky. Pojistitel rovněž nahradí běžné náklady na demontáž zničeného zařízení, 
ale hodnota zbytků, které lze znovu použít nebo prodat se však odečítá.
Pojistitel uhradí náklady na provizorní opravy, pokud jsou tyto součástí finálních oprav  
a nezvyšují celkové náklady na opravu.
Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak činí spoluúčast pojištěného na pojist-
némplnění 1 000 Kč, u mobilních strojů a zařízení 10 %, minimálně 1 000 Kč.
1.3 Výluky
Pojištění se nevztahuje na:
a)  provozní prostředky (např. olej, paliva, chemikálie),
b)  pomocné látky,
c)  spotřební materiály (vývojky, reagence, tonika apod.),
d)  nářadí.

Pokud nedošlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození  
pojištěného stroje, za které je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, 
pojistitel neposkytne pojistné plnění za poškození nebo zničení:
a)  strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro rotační i přímočarý pohyb 

(např.ložiska, písty, vložky válců),
b)  akumulátorových baterií, elektrochemických článků,
c)  součástek, které mají v důsledku používání nebo své povahy vysokou míru 

opotřebení či znehodnocení, zařízení nebo látky, které se pravidelně, často či 
opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce (např. žáruvzdorné vyzdívky, 
kladiva, kovadliny, předměty ze skla, porcelánu, textilu a keramiky, pásy, lana, 
dráty, pneumatiky, žárovky nebo jiné zdroje světla, ventily, elektronky, trubice, 
potrubí, pásky, vodiče, řetězy, hnací a jiné řemeny, hadice, řezné, lisovací a ostatní 
nástroje, pojistky, baterie, izolace, těsnění, rycí válce, tiskařské válce, matrice, 

rastry, fólie, povlaky z textilu a umělé hmoty, povlaky válců, formy), 
d)  vnější nosiče dat (diskety, pásky, kazety, CD, DVD, filmy, negativy, a jiné nosiče 

zvuku a obrazu), zvukové, obrazové, datové a jiné záznamy, data, software.
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na základy 
strojů a strojních zařízení.
Pojištění se  nevztahuje na stroje a strojní zařízení: 
a)  které byly ke dni uzavření pojistné smlouvy starší 10ti let, 
b)  na stroje a strojní zařízení od neznámých výrobců, 
c)  které jsou vyráběny nebo opravovány.
Pojištění se rovněž nevztahuje na: 
a)  přenosné kuchyňské zařízení a vybavení, přenosné osvětlovací, filmové a projekční 

zařízení,
b)  plavidla a plovoucí zařízení,
c)  letadla, vzducholodě,
d)  zařízení na čištění koberců a podlah,
e)  důlní stroje,
f)  vozidla s registrační značkou sloužící výhradně k dopravování jednoho druhu zboží 

speciálně k tomu upravená a vozidla s registrační značkou sloužící výhradně pro 
dopravu osob.

Vyloučeny jsou škody způsobené v důsledku:
a)  občanské války, nepokojů, revoluce, povstání, vzbouření, vzpoury, spiknutí,
b)  stávky, vyloučení, zabavení, vyvlastnění, konfiskace pojištěné věci, zničení nebo 

poškození pojištěné věci v důsledku nařízení vlády (existující de jure nebo de facto) 
nebo úřadu,

c)  přirozeného nebo předčasného opotřebení, stárnutí, 
d)  dlouhodobého působení chemických, tepelných, mechanických, elektrických, 

elektromagnetických vlivů, koroze, eroze, atmosférických srážek, oxidace,  
kavitace, vzniku usazenin, tvorby kotelního kamene, 

e)  dlouhodobého skladování a nepoužívání pojištěné věci, 
f)  trvalého působení provozu, 
g)  přerušení provozu, 
h)  poškrábání nebo jiného estetického poškození povrchu, laku, emailu, posprejování, 
i)  používání pojištěné věci v rozporu s předpisy a pokyny výrobce, technickými 

pravidly, normami, ustanoveními právních předpisů, 
j)  používáním pojištěné věci k jinému účelu, než pro který byla určena,
k)  zahájením provozu nebo dalším používáním po škodní události, a to před ukonče-

ním definitivní obnovy a před zahájením řádného provozu,
l)  normálními povětrnostními poměry, se kterými se musí počítat na základě roční 

doby a místních klimatických poměrů,
m)  chyby v konstrukci a výpočtu, vady materiálu,
n)  softwarové škody, počítačové kriminality, elektronického přenosu nebo zpracování 

dat nebo jiných informací, poruch vnější sítě, chybného/nepozorného označení 
nebo vkládání nebo vymazání informací nebo zrušení/vyřazení nosiče dat, 

o)  vad a nedostatků, které měla pojištěná věc již v době před uzavřením pojištění  
a které byly nebo mohly být známy pojistníkovi bez ohledu na to, zda byly známy 
pojistiteli, 

p)  úmyslného nebo vědomého opomenutí / jednání nebo hrubé nedbalosti pojistníka 
/ pojištěného nebo na jejich pokyn,

q)  zpronevěry, podvodu, zatajení věci, neoprávněného užívání věci třetí osobou,
r) prosté krádeže, 
s)  zásahu vyšší moci – sopečné činnosti, tsunami, tropické cyklóny, poklesem  

a sesedáním půdy,
t)  rozpínavosti ledu, prosakování tajícího sněhu nebo ledu,
u)  chemické exploze (s výjimkou exploze plynu jako paliva v kotli), demolice, zřícení 

budov nebo jejích částí, zřícení staveništní buňky.
V případě škody na pojízdných strojích dále pojistitel neposkytne pojistné plnění 
za škody způsobené srážkou, vykolejením, klesáním hornin a prolomením klenby, 
zřícením mostů a drážního tělesa, jakož i sesunutím zřícením, probořením do jámy, 
vniknutím vody a pohyblivého písku, a to i tehdy, bylo-li způsobeno pojištěnými pojist-
nými nebezpečími.
Toto strojní pojištění se nevztahuje na dále uvedená pojistná nebezpečí: 
FLEXA, vichřice/krupobití, záplava/povodeň, zemětřesení, výbuch sopky, sesuv půdy 
a zřícení skal, lavina, tíha sněhu a námrazy, pád stromů stožárů nebo jiných předmětů, 
voda z vodovodních zařízení, náraz vozidla, kouř, aerodynamický třesk, odcizení, 
vandalismus.
Pojistitel dále neposkytne pojistné plnění za: 
a)  škody, za které ručí nebo je odpovědný (na základě smlouvy apod.) výrobce, 

prodejce, pronajímatel a jiná třetí osoba,
b) ztráty, které se zjistí až při inventuře nebo při kontrole,
c) ušlý zisk, jakékoliv podobné finanční náklady např. ztráty z prodlení, ztrátu trhu, 

zvýšené náklady na výrobu,
d) následné škody jakéhokoliv druhu,
e) ztráty, poškození v souvislosti se zavedením Euroměny. 

Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění ponorných čerpadel nebo čerpadel  
v hlubinných studních, pojištění se nevztahuje na škody na těchto čerpadlech 
vyvolané provozem bez vody a na škody vzniklé následkem zborcení studny nebo 
poškozením trubek a stěn studny.

Pojistitel nehradí náklady vynaložené na jakékoliv změny, dodatky, zlepšení nebo  
náklady, které by vznikly i kdyby nedošlo k pojistné události, na údržbové a revizní 
práce, jakož i náklady na prevenci. 
Údržbou se rozumí výkony jako:
• kontrola bezpečnosti,
•  preventivní údržba,
•  odstraňování poruch následkem stárnutí,
•  odstraňování poruch, resp. škod vzniklých normálním provozem,
• zásobování materiály a náhradními díly.
Pojistitel rovněž nehradí náklady na uvedení do stavu připravenosti k provozu

Doplňkové pojistné podmínky pro strojní pojištění  
a pojištění elektroniky  (DPP SE 2014/01)
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1.4. Povinnosti pojistníka / pojištěného
Pojistník / pojištěný je povinen zabezpečit, aby:
a)  pojištěné věci byly v technicky bezvadném, provozuschopném stavu,
b)  pojištěné věci byly pečlivě ošetřovány a udržovány,
c)  pojištěné věci nebyly trvale nebo záměrně zatěžovány nad technicky přípustnou míru,
d)  pojištěné věci byly chráněné a zabezpečené, popř. i zabalené dle jejich povahy 

a  dle místních klimatických poměrů,
e) oprávněný zmocněnec pojistitele měl přístup k pojištěným věcem a mohl nahlížet 

do dokladů, které mají vztah ať již přímý nebo nepřímý k pojištěným věcem.
Pojistník / pojištěný je povinen na vlastní náklady provádět přiměřenou prevenci, do-
držovat doporučení pojistitele za účelem prevence vzniku škod, právní a bezpečnostní 
normy a předpisy a pokyny výrobce.
Pojistník / pojištěný musí zabezpečit obsluhu pojištěné věci osobou, která má přede-
psanou kvalifikaci či oprávnění nebo pokud není kvalifikace či oprávnění předepsáno 
osobou, která byla prokazatelně pro obsluhu zaškolena.
Nesplnění těchto povinností ze strany pojistníka / pojištěného opravňuje pojistitele 
ke snížení pojistného plnění podle stupně závažnosti porušení těchto povinností.
Změní-li pojistník/pojištěný stav vzniklý pojistnou událostí, je povinen dát pojistiteli 
k  dispozici součástky, které při opravě nebyly použity, popř. poškozené nebo  
vyměněné součástky.
2. Pojištění elektroniky
2.1 Definice pojištění elektroniky
Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození, zničení nebo ztráty pojištěné věci 
jakoukoliv nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo pojistné nebezpečí, které není dále 
vyloučeno. Poškození věci musí vyžadovat opravu nebo výměnu, to znamená, že je 
vyloučena nebo omezena funkčnost pojištěné věci.
Pojištění  se vztahuje na: 
a)  elektronická zařízení a přístroje (tj. zařízení, která pro svou funkci využívají elektro-

nické prvky),
b)  elektromechanická zařízení a přístroje (např. měřící, rentgenové přístroje), nebo dru-

hy těchto zařízení uvedených v pojistné smlouvě a pojištěných v rámci hmotných 
movitých věcí jako věc vlastní nebo cizí.

Věc musí být v provozuschopném stavu, připravena k běžnému provozu dle pokynů 
výrobce a po provedené formální přejímce. 
Věc je v provozuschopném stavu, je-li instalována a uvedena do provozu podle pokynů 
výrobce a v souladu s platnými právními předpisy.
Věci v provozuschopném stavu zůstávají pojištěny i během čištění, revize, technické 
prohlídky, opravy, údržby, pokud se tyto činnosti provádějí v místě pojištění.
2.2 Pojistné plnění, spoluúčast
Pojištění se sjednává na první riziko. Limit pojistného plnění na pojistný rok pro všechna 
pojištěná elektronická zařízení je uveden v pojistné smlouvě, maximálně však 10 mil. Kč. 
Limit pojistného plnění pro jednotlivé pojištěné elektronické zařízení je maximálně  
3 mil. Kč. Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě, pro přenosná elektro-
nická zařízení se sjednává územní platnost Česká republika.
U poškozených věcí uhradí pojistitel přiměřené náklady na opravu poškozené věci, 
maximálně do výše nové ceny poškozené věci, snížené o hodnotu použitelných zbytků 
nahrazovaných částí pojištěných věcí. Snížení hodnoty za opotřebení nahrazovaných 
dílů se neodečítá. 
Pojistitel dále uhradí náklady na:
•  demontáž a opětovnou montáž, pokud byly tyto nezbytné pro provedení opravy,
•  na obvyklou dopravu na místo opravy a zpět (vyjma letecké),
•  případná cla a poplatky související s opravou.
Tyto náklady pojistitel uhradí za předpokladu, že jsou zahrnuty do pojistné částky. 
Je-li oprava prováděna v dílně patřící pojištěnému, poskytne pojistitel plnění za náklady 
na mzdy a za materiál potřebný pro opravu vč. přiměřeného procenta režijních nákladů. 
Nejvýše však přiměřené náklady. Snížení hodnoty za opotřebení nahrazených dílů se 
neodečítá, ale hodnota zbytků, které lze znovu použít nebo prodat se však odečítá.
V případě zničení věci uhradí pojistitel přiměřené náklady na znovupořízení nebo zno-
vuvyrobení věci (podle toho, která částka je nižší) věci stejného druhu a kvality, včetně 
nákladů na obvyklou dopravu, montáž, případná cla a poplatky, v rozsahu, ve kterém 
jsou tyto náklady zahrnuty do pojistné částky, maximálně však do výše nové ceny věci. 
Pojistitel rovněž nahradí běžné náklady na demontáž zničeného zařízení, ale hodnota 
použitelných zbytků se odečítá. Pokud nedojde k opravě nebo znovupořízení věci nebo 
pokud pro pojištěné věci již nelze získat sériově vyráběné náhradní díly, je pojistné plně-
ní omezeno časovou cenou poškozené věci. Oprava nebo znovupořízení věci musí být 
provedeno do tří let po pojistné události. Pojistitel uhradí náklady na provizorní opravy, 
pokud jsou tyto součástí finálních oprav a nezvyšují celkové náklady na opravu.
Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak činí spoluúčast pojištěného na pojistném 
plnění 1 000 Kč. Vznikla-li škoda na přenosném elektronickém zařízení krádeží vloupá-
ním mimo místo pojištění sjednané v pojistné smlouvě nebo pádem, činí spoluúčast  
30 % z pojistného plnění minimálně však částku sjednanou v pojistné smlouvě.
2.3 Výluky
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na přenosná elektro-
nická zařízení jakéhokoliv druhu a typu.
Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění přenosných elektronických zařízení, vztahuje 
se pojistná ochrana pouze na notebooky a mobilní telefony. Jejich pojistná ochrana 
zahrnuje rovněž škody způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží mimo v pojistné 
smlouvě sjednané místo pojištění. Místem pojištění pro přenosná elektronická zařízení 
(notebooky a mobilní telefony) je území České republiky.
Pojištění se dále nevztahuje na:
a)  software, data, 
b)  vnější nosiče dat (vyjímatelná média - nosiče zvuku, obrazu, dat, např. diskety, 

pásky, kazety, CD, DVD, filmy, negativy), 
c)  elektronická zařízení vestavěná do dopravních prostředků,
d)  elektronické diáře, translátory,
e)  amatérské radiostanice,
f)  tzv. černou a bílou techniku (např. videokamery, hi-fi věže, televize, videa, pračky, 

kávovary a kuchyňské spotřebiče),
g)  hudební nástroje všeho druhu, vybavení veřejných produkcí, diskoték, ozvučovací 

zařízení sálů a koncertů, 
h)  automaty na vhazování peněz včetně obsahu,
i)  provozní prostředky (např. olej, paliva, chemikálie),
j)  pomocné látky,
k)  spotřební materiály (vývojky, reagence, tonika apod.),
l)  nářadí a nástroje všeho druhu (např. vrtáky, frézy, drapáky),
m)  zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích, 
n)  zvýšené náklady za expresní dodávku.
Pokud nedošlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození pojištěného 

zařízení, za které je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pojistitel neposkytne 
pojistné plnění za poškození nebo zničení:
a)  trubic (např. rentgenka, obrazovka, vysokofrekvenční elektronka, laserová trubice) 

a  snímacích elektronek (např. selenové bubny), 
b)  součástek, které mají v důsledku používání a/nebo své povahy vysokou míru 

opotřebení či znehodnocení, zařízení nebo látky, které se pravidelně, často či 
opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce (např. žáruvzdorné vyzdívky,  
předměty ze skla, porcelánu, textilu a keramiky, pásy, lana, dráty, pneumatiky, 
žárovky nebo jiné zdroje světla, ventily, elektronky, trubice, potrubí, pásky, vodiče, 
řetězy, hnací a jiné řemeny, hadice, řezné, lisovací a ostatní nástroje, pojistky, bate-
rie, izolace, těsnění, rycí válce, tiskařské válce, matrice, rastry, fólie, povlaky z textilu 
a umělé hmoty, povlaky válců, formy).

Pojištění se nevztahuje na elektronická zařízení:
a) která byla ke dni uzavření pojistné smlouvy starší 5ti let,
b) která jsou vyráběna nebo opravována.
Vyloučeny jsou škody způsobené v důsledku:
a)  občanské války, nepokojů, revoluce, povstání, vzbouření, vzpoury, spiknutí,
b)  stávky, vyloučení, zabavení, vyvlastnění, konfiskace pojištěné věci, zničení nebo 

poškození pojištěné věci v důsledku nařízení vlády (existující de jure nebo de facto) 
nebo úřadu,

c)  přirozeného nebo předčasného opotřebení, stárnutí, 
d)  dlouhodobého působení chemických, tepelných, mechanických, elektrických, 

elektromagnetických vlivů, koroze, eroze, atmosférických srážek, oxidace, kavitace, 
vzniku usazenin, tvorby kotelního kamene, 

e)  dlouhodobého skladování a nepoužívání pojištěné věci, 
f)  trvalého působení provozu, 
g)  přerušení provozu, 
h)  poškrábání nebo jiného estetického poškození povrchu, laku, emailu, posprejování, 
i)  používání pojištěné věci v rozporu s předpisy 
 a pokyny výrobce, technickými pravidly, normami, ustanoveními právních předpisů, 
j)  používáním pojištěné věci k jinému účelu, než pro který byla určena,
k)  zahájením provozu nebo dalším používáním po škodní události, a to před ukonče-

ním definitivní obnovy a před zahájením řádného provozu,
l)  normálními povětrnostními poměry, se kterými se musí počítat na základě roční 

doby a místních klimatických poměrů,
m)  chyby v konstrukci a výpočtu, vady materiálu,
n)  softwarové škody, počítačové kriminality, elektronického přenosu nebo zpracování 

dat nebo jiných informací, poruch vnější sítě, chybného/nepozorného označení 
nebo vkládání nebo vymazání informací nebo zrušení/vyřazení nosiče dat, 

o)  vad a nedostatků, které měla pojištěná věc již v době před uzavřením pojištění 
a které byly nebo mohly být známy pojistníkovi bez ohledu na to, zda byly známy 
pojistiteli, 

p)  úmyslného nebo vědomého opomenutí / jednání nebo hrubé nedbalosti pojistníka / 
pojištěného nebo na jejich pokyn, 

q)  zpronevěry, podvodu, zatajení věci, neoprávněného užívání věci třetí osobou, 
r)  prosté krádeže, 
s)  zásahu vyšší moci – sopečné činnosti, tsunami, tropické cyklóny.
Toto pojištění elektroniky se nevztahuje na dále uvedená pojistná nebezpečí na 
ve smlouvě konkrétně specifikovaných místech pojištění (mimo přenosných elektronic-
kých zařízení, které jsou pojištěny na území České republiky):
FLEXA, vichřice/krupobití, záplava/povodeň, zemětřesení, výbuch sopky, sesuv půdy 
a zřícení skal, lavina, tíha sněhu a námrazy, pád stromů stožárů a jiných předmětů, 
voda z vodovodních zařízení, náraz vozidla, kouř, aerodynamický třesk, odcizení, 
vandalismus. Pojištění se rovněž nevztahuje na vnitřní škody na elektronických součás-
tech pojištěné věci, u nichž nelze prokázat vnější celkové působení pojištěné příčiny 
na pojištěnou věc.
Pojistitel dále neposkytne pojistné plnění za: 
a)  škody, za které ručí nebo je odpovědný (na základě smlouvy apod.) výrobce, 

prodejce, pronajímatel a jiná třetí osoba, 
b)  ztráty, které se zjistí až při inventuře nebo při kontrole,
c)  ušlý zisk, jakékoliv podobné finanční náklady např. ztráty z prodlení, 
d)  ztrátu trhu, zvýšené náklady na výrobu,
e)  následné škody jakéhokoliv druhu,
f)  ztráty, poškození v souvislosti se zavedením Euroměny.
Pojistitel nehradí:
Náklady vynaložené na jakékoliv změny, dodatky, zlepšení nebo náklady, které by 
vznikly i kdyby nedošlo k pojistné události, na údržbové a revizní práce, jakož i náklady 
na prevenci. 
Údržbou se rozumí výkony jako:
•  kontrola bezpečnosti,
•  preventivní údržba,
•  odstraňování poruch následkem stárnutí,
•  odstraňování poruch, resp. škod vzniklých normálním provozem,
•  zásobování všemi materiály a náhradními díly.
Pojistitel rovněž nehradí náklady na uvedení do stavu připravenosti k provozu. 
Jestliže je přenosné elektronické zařízení odcizeno krádeží, vloupáním z pozemního 
vozidla mimo v pojistné smlouvě sjednané místo pojištění, poskytne pojistitel pojistné 
plnění pouze tehdy, jestliže:
•   vozidlo bylo vybaveno pevnou střechou,
•   bylo vozidlo odstaveno řádně uzamčené,
•   pojistná událost se stala prokazatelně mezi 6. a 22. hodinou,
•   pojištěná věc se nacházela v zavazadlovém prostoru, zvnějšku neviditelná.
Časové omezení neplatí, pokud bylo vozidlo odstaveno v uzamčené garáži, nebo 
na hlídaném parkovišti.
Pojistitel  neposkytne pojistné plnění za škody způsobené na přenosném elektronickém 
zařízení krádeží, vloupáním a/nebo loupeží, které nebyly oznámeny policii a nebyly 
předmětem policejního šetření.
2.4 Povinnosti pojistníka / pojištěného
Pojistník / pojištěný je povinen zabezpečit, aby:
a)  pojištěné věci byly v technicky bezvadném, provozuschopném stavu,
b)  pojištěné věci byly pečlivě ošetřovány a udržovány,
c)  pojištěné věci nebyly trvale nebo záměrně zatěžovány nad technicky přípustnou 

míru,
d)  pojištěné věci byly chráněné a zabezpečené, popř. i zabalené dle jejich povahy 

a dle místních klimatických poměrů,
e)  oprávněný zmocněnec pojistitele měl přístup k pojištěným věcem a mohl nahlížet 

do dokladů, které mají vztah ať již přímý nebo nepřímý k pojištěným věcem.




