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§ 1 Pojištěné věci 
 

1. Pojištěné věci 
 

Pojištěny jsou sériově vyrobené mechanické, hydraulické, elektrické a elektronické součásti / 
konstrukční celky pojištěného stroje nebo zařízení s platným povolením k provozu. 

 
U použitých strojů musí být provedena generální oprava dle výrobcem předepsaného kontrolního 
seznamu s přihlédnutím k Předpisu pro prevenci úrazů (UVV). 

 
§ 2 Pojištěná nebezpečí a vyloučení 

 
1. Povinnost plnění, definice pojistné události 

 
Pojišťovatel poskytne náhradu v případě, že pojištěné součásti / konstrukční celky stroje nebo 
zařízení v rámci pojistného údobí během běžného používání / používání v souladu s účelem v 
důsledku hmotné škody přestanou být funkčními bezprostředně vlivem působení vnitřní příčiny 
(škody). Povinnost plnění nenastává, dojde li ke ztrátě funkčnosti vlivem nepojištěné součásti, kdy 
si toto vyžádá opravu. 

 
2. Nepojištěná nebezpečí 

 
Pojišťovatel neposkytuje žádnou náhradu, bez ohledu na další součinné příčiny, za škody 

 
a) způsobené jakýmkoliv způsobem vně stroje, jako 

 
aa) škody způsobené nehodami (událost s bezprostředně zvenku působící mechanickou silou) a 

hrubou silou jakékoliv povahy. 
 

bb) škody způsobené odcizením (zejména krádež, neoprávněné používání, loupež, zpronevěra), 
vlivem přírodních událostí jako jsou bouře, kroupy, údery blesku, působení zvěře, 
zemětřesení či záplavy jakož i působení vody a mrazu. 

cc) škody způsobené válečnými událostmi jakékoliv povahy, občanskou válkou, vnitřními nepokoji, 
vandalismem, terorismem, stávkami, bojkoty, zabavením či jinými svrchovanými vlivy či 
jadernou energií. 

 
b) způsobené požárem, výbuchem či znečištěním. 

 
c) způsobené úpravami řídicích, resp. počítačových, systémů stroje, bez ohledu na způsobu 

přenosu. To platí rovněž pro škody těmito úpravami způsobené na systémech samotných. 
 

d) způsobené vinou provozovatele, pojištěného, resp. strojvedoucího / řidiče stroje, zejména při 
nedbání návodu k obsluze, neodborném, zlovolném či svévolném zacházení (Následky mohou 
být např. přehřátí či škody způsobené nedostatkem oleje). Nadále není poskytováno žádné 
plnění v případě škod vzniklých v důsledku nedbání předpisů pro provádění údržby / 
vynechání úkonů údržby stroje nebo zařízení. 

 
e) způsobené sériovými, konstrukčními a montážními chybami, za které coby výrobce (např. svolání 

vozidel, chyba série), dodavatel, podnik ručí třetí strana, nebo které na sebe na základě jiného 
záručního, pojistného nebo nákladového přiřčení (např. kulanční příslib) bere, nebo vinou 
provozovatele, pojistníka / pojištěného nebere. 
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f) vzniklé účastí na akcích závodní povahy nebo na s nimi souvisejících cvičných jízdách nebo škody 
způsobené překročením výrobcem stanovených přípustných hmotností zatížení náprav nebo 
přívěsů. 

 
g) způsobené použitím nevhodných nebo výrobcem neschválených / nepovolených maziv, 

provozních látek a paliv. 
 

h) způsobené pozvolně vznikajícími škodami, pomalá tvorba deformací, vyboulení, prasklin, 
trhlin, puchýřů, převrstvení, defektů, rýh či opravy vadných potrubních spojů či jiných 
vadných spojů nebo svárů; 

 
i) způsobené provozem podmíněným a/nebo předčasným opotřebením; působením 

koroze nebo korozí způsobeným úbytkem materiálu, nadměrným nahromaděním 
usazenin; 

 
j) způsobené úpravami původní konstrukce stroje (např. tuning, zejména chip-tuning, přestavba 

podvozku) nebo zabudováním cizích součástí nebo příslušenství neschválených výrobcem či 
neodborně zabudovaných. 

 
k) způsobené provozováním věci, která zjevně vyžaduje opravu, vyjma případů, kdy vzniklé škody 

prokazatelně s potřebou opravy nesouvisí nebo kdy byla věc v čase vzniku škody se souhlasem 
pojistitele provozována přinejmenším s provizorní opravou. 

 
1) u kterých došlo k pokusu zastírat skutečnosti významné pro stanovování výše či příčiny 

škody. 
 

m) za vícenáklady způsobené úpravami či vylepšeními, které překračují rámec skutečně potřebných 
oprav; pokud je vyměněn konstrukční celek, např. motor, převodovka nebo konstrukční součást i 
přesto, že vedle poškozených součástí s nejvyšší pravděpodobností zahrnuje i součásti 
nepoškozené, je náhrada za toto odpovídajícím způsobem zkrácena; toto však neplatí, pokud by 
náklady na opravu poškozených součástí převyšovaly náklady na výměny konstrukčního celku; 
pokud jsou poškozené součásti vyměňovány, bez ohledu na to, zda je možná oprava bez 
ohrožení provozní bezpečnosti, tak pojistitel nahradí náklady, jaké by byly potřeba na opravu 
poškozených součástí, pokud však tyto nepřevyšují náklady vynaložené na výměnu; 

 
n) za náklady za renovaci stroje nebo zařízení; 

 
o) způsobené odstraňováním závad, poruch, poškození vzniklé v důsledku neodborného provedení 

servisních úkonů, oprav a dalších prací na pojištěné věci servisním partnerem; 
 

p) za náklady na uklizení a dekontaminaci pojištěné věci nebo jejích součástí jako jsou náklady na 
likvidaci součástí věci, dále pak náklady za odvoz součástí do nejbližšího vhodného sběrného dvora, 
náklady založené na ručení dodavatele. 
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3. Nepojištěné věci Věcmi, 

které nejsou pojištěné, 

jsou: 

a) Součásti neschválené výrobcem; 
 

b) Spotřební materiál, katalyzátory, filtry pevných částic, baterie, suroviny, pomocné a provozní 
látky jako paliva, chemikálie, oleje, tuky a další maziva, filtry a filtrové vložky, chladiva a 
nemrznoucí směsi, hydraulické kapaliny, držáky, spojovací materiál, šrouby, matky, obroučky, 
svorky apod.; 

 
c) další součásti, které je během životnosti pojištěného stroje na základě zkušenosti 

vícekrát vyměnit; 
 

d) pod číslem 1 nejmenované součásti a konstrukční celky pojištěného stroje či zařízení. 
 

4. Nepojištěné škody a práce 

Nahrazovány nejsou: 

a) pozdější či bezprostřední následné škody (např. náklady na odtah, náklady na přenocování, 
náklady na pronajmutí strojů, náhrada ušlého užitku, např. u prodlev se sehnáním náhradních 
součástí či u externích oprav, náklady za přepravu do opravárenského servisu a zpět, následné 
škody na nepojištěných součástech). 

 
b) ojedinělé zkušební, měřicí a nastavovací práce jakož i náklady za údržbářské, inspekční 

práce a péči, čisticí práce, náklady na obstarání, likvidaci, přepravu, poštovné apod. 
 

§ 3 Oblast platnosti 
 

Pojistná ochrana platí výhradně pro stroje či zařízení používaná v Německu a Rakousku jakož 
v jim přilehlých zemích (včetně Makedonie a Srbska). 

 
Veškeré v toto smlouvou pojištěné škody musí být opraveny autorizovanými odbornými 
servisy, resp. schválenými smluvními servisy, ve výše uvedených zemích. 

 
§ 4 Pojistná hodnota; pojistná částka; dílčí pojištění 

 
1. Pojistná hodnota 

 
Pojistnou hodnotou je čistá kupní cena (v novém stavu) stroje nebo zařízení ke dni jeho pořízení. 

 
2. Pojistná částka 

 
Pojistná částka v pojistné smlouvě jmenovaná pro každou pojištěnou věc nechť odpovídá 
pojistné hodnotě. 
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3. Dílčí pojištění 
 

Je-li pojistná částka nižší než pojistná hodnota v čase nastání pojistné události, tak se 
uplatňuje dílčí pojištění (neplatí pro obratové smlouvy) 

 
Pokud však byla pojistná částka vytvořena podle čísla 1. a 2., upouští pojistitel od 
námitky dílčího pojištění. 

 
§ 5 Rozsah náhrady, vlastní účast 

 
1. Zásada 

 
Pojišťovatel výhradně v rámci těchto podmínek poskytuje náhradu za technicky nezbytné a 
skutečně vzniklé náklady za opravu, včetně všech potřebných pojištěných součástí konstrukčních 
celků. Náklady na opravu, bez toho aby taková oprava byla skutečně provedena, nebudou 
hrazeny. 

 
2. Hrazení mzdových nákladů 

 
Pojistníkovi / pojištěnému budou v rámci této pojistky uhrazeny mzdové náklady dle orientačních 
hodnot pracovní doby potřebné pro demontáž a montáž uvedených výrobcem. Náklady na diagnózu 
budou uhrazeny dle v odvětví běžně a nezbytně vynaloženého úsilí. 

 
3. Hrazení nákladů za materiály 

 
Pro hrazení nákladů na materiály jsou rozhodující nezávazně doporučené ceny výrobce (UPE). Jako 
náhradní díly lze použít nové nebo renovované součásti prvotního výrobce („OEM“); pokud OEM 
součásti nejsou k dispozici, lze jako náhradní součásti použít nové či renovované součásti 
neoriginálních výrobců s podobnými vlastnostmi a funkčností, které odpovídají standardům 
prvotního výrobce, pakliže jsou tyto výrobcem uvolněny. 

 
4. Meze náhrady, vlastní účast 

 
a) Plnění náhrady za veškeré během pojistného údobí vzniklé škody se omezuje na 50 % 
sjednané pojistné částky. 

 
b) Stanovená regulační částka se podle pojistné události zkrátí o sjednanou vlastní účast. 

 
§ 6 Vyplacení náhrady, lhůty 

 
1. Zásada 

 
Náhrada se stává splatnou, když je pojistitel hotov se stanovováním příčiny a výše nároku. Pojistník 
může jeden měsíc po ohlášení škody jako zálohu nárokovat částku, jaká je dle stavu věci minimálně 
k úhradě. 
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2. Odstoupení 
 

Pojistník může od nároku na náhradu před splatností odstoupit prostřednictvím písemného 
prohlášení vůči provádějícím opravárenským servisům. 

 
§ 7 Začátek a konec, trvání pojistné ochrany, splatnost prémií 

 
Délka trvání pojistné ochrany je stanovena v pojistném dokladu. 

 
1. Počátek pojistné ochrany 

Pojistná ochrana začíná ke dni prodeje stroje nebo zařízení, nejdříve však první den po vypršení 
tovární záruky, resp. povinné zákonné záruky za závady. 

2. Konec pojistné ochrany 

Pojistná ochrana končí, bez toho aby bylo třeba ji vypovídat, v momentě sjednaného vypršení, 

nejpozději však po uplynutí 12 p.m. (max. 2400 h)/24 p.m. (max. 3600 h)/36 p.m. (max. 

4800 h)/48 p.m.(max. 6000 h) měsíců (následná záruční lhůta). 

3. Splatnost první nebo jednorázové prémie 
První nebo jednorázové prémie je – nezávisle na existenci odvolacího práva – splatná 
bezprostředně po okamžiku sjednaného začátku pojistky uvedením v pojistném dokladu. 

§ 8 Závazky pojistníka / pojištěného 
 

1. Závazky před pojistnou událostí Pojistník 

musí 

a) zajistit aby byl informován o provozních a údržbových předpisech výrobce, s pomocí návodu k 
obsluze a údržbového manuálu. Musí zkontrolovat aktuální údržbovou situaci stroje nebo zařízení. 

 
b) nadto nechávat údržbové práce na stroji nebo zařízení včas provádět v souladu s doporučeními a 

předpisy výrobce výhradně v odborných servisech výrobce. 
 

c) zanechat jakýchkoliv zásahů či jiného ovlivňování počitadel provozních údajů a musí závadu nebo 
výměnu takového počítadla neprodleně spolu s uvedením příslušného provozního údaje nahlásit. 

 
d) nahlásit jakékoliv vícenásobné pojištění. 

 
2. Závazky po pojistné události Pojistník je 

povinen 

a) škodu společnosti Hoffmann & Co. GmbH neprodleně telefonicky nebo písemně nahlásit a před 
zahájením oprav opravné práce se společností Hoffmann & Co. GmbH zkoordinovat. Opravu smí 
pojistník zadat teprve poté co ji 
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společnost Hoffmann & Co. GmbH písemně schválí. 
 

b) umožnit pověřenci pojistitele kdykoliv poškozenou věc prozkoumat. Na požádání musí být 
tomuto, pojistiteli nebo společnosti Hoffmann & Co. GmbH bezplatně vydány součásti 
nezbytné pro stanovení škody a její příčiny jakož i písemně poskytnuty potřebné informace 
(např. předloha údržbových podkladů, formulář o nahlášení škody). 

 
c) dle možností škodu zmírnit a řídit se veškerými rozumnými pokyny pojistitele a/nebo 

společnosti Hoffmann & Co. GmbH. 
 

d) společnosti Hoffmann & Co. GmbH doručit fakturu za opravu nejpozději do jednoho měsíce od 
data vystavení faktury. Faktura za opravu musí jednotlivě a přesně vykazovat příčinu vzniklé 
škody, provedené práce, čísla součástí, ceny náhradních dílů a mzdové náklady s orientačními 
hodnotami pracovní doby. 

 
§ 9 Osvobození od povinnosti plnění při porušení závazků 

 
1. Poruší-li pojistník záměrně nebo z hrubé nedbalosti některou svou povinnost, kterou měl před 

nastáním pojistné události vůči pojistiteli dodržet, může pojistitel do jednoho měsíce po tom, co 
se o porušení dozvěděl, smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty. Právo pojistitele na vypovězení 
smlouvy je vyloučeno, když pojistník dokáže, že svou povinnost neporušil ani záměrně, ani z 
hrubé nedbalosti. 

 
2. Pakliže pojistník nějakou povinnost poruší záměrně, je pojistitel zbaven povinnosti provést plnění. 

U porušení povinnosti z hrubé nedbalosti je pojistitel oprávněn plnění zkrátit v míře odpovídající 
závažnosti zavinění pojistníkem. Důkazní břemeno o tom, že se nedopustil hrubé nedbalosti, leží 
na pojistníkovi. 

 
3. V případě úmyslného porušení povinností je však pojistitel k plnění zavázán, pakliže pojistník 

doloží, že porušení povinnosti nemělo žádný vliv jak na vznik, tak na zjištění pojistné události, a 
že nemělo vliv ani na stanovení či rozsah pojistného plnění pojistitele. 

 

4. Poruší-li pojistník po nastání pojistné události existující informační nebo objasňovací povinnost, je 
pojistitel úplně či částečně povinnosti plnění zbaven jen tehdy, když pojistníka na tento právní 
důsledek upozornil zvláštním písemným sdělením. 

 
§ 10 Osvobození od povinnosti plnění ze zvláštních důvodů 

 
1. Úmyslné nebo hrubě nedbalé přivodění pojistné události 

 
a) Pakliže pojistník pojistnou událost přivodí záměrně, je pojistitel oproštěn povinnosti plnění 

náhrady. Pakliže je přivodění škody stanoveno prostřednictvím právoplatného trestního rozsudku 
za úmyslné jednání osoby pojistníka, tak se má úmysl přivodění škody za dokázaný. 

 
b) Přivodí-li pojistník / pojištěný škodu z hrubé nedbalosti, je pojistitel oprávněn své plnění 

zkrátit 
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v míře odpovídající závažnosti zavinění pojistníkem. 
 

2. Úmyslné oklamání po nastání pojistné události 
 

Pojistitel je oproštěn povinnosti plnění náhrady, pokud pojistník pojistitele oklame, nebo se pokusí 
oklamat, ohledně skutečností významných pro příčinu nebo výši náhrady. Pakliže jsou oklamání 
nebo pokus o oklamání stanoveny prostřednictvím právoplatného trestního rozsudku nad 
pojistníkem za podvod nebo pokus o podvod, tak se mají předpoklady věty 1 za dokázané. 

 
§ 11 Oznámení a prohlášení 

 
1. Forma 

 
Pakliže zákony písemnou formu nevyžadují, a pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, musí být 
prohlášení a oznámení týkající se pojistného vztahu, určená společnosti Hoffmann & Co. GmbH, 
která jsou činěna bezprostředně vůči společnosti Hoffmann & Co. GmbH, předávána v písemné 
formě. Prohlášení a oznámení nechť jsou adresována na adresu uvedenou pod § 1. Zákonné 
normy ohledně doručování prohlášení a oznámení zůstávají nedotčené. 

 
§ 12 Soudní příslušnost 

 
1. Žaloby proti pojistiteli nebo společnosti Hoffmann & Co. GmbH 

 
Pro žaloby vycházející z pojistné smlouvy nebo ze zprostředkování pojištění je vedle soudů 
příslušných dle občanskoprávního procesního řádu místně příslušný také soud v jehož okrsku má v 
okamžiku vznesení žaloby pojistník sídlo své firmy, nebo pokud sídlo nemá, v jehož okrsku má 
pojistník své bydliště, ve kterém se vyskytuje převážně. 

 
2. Žaloby proti pojistníkovi / pojištěnému 

 
Pro žaloby vycházející z pojistné smlouvy nebo ze zprostředkování pojištění proti pojistníkovi je 
místně příslušný výhradně soud v jehož okrsku má v okamžiku vznesení žaloby pojistník sídlo své 
firmy, nebo pokud sídlo nemá, v jehož okrsku má pojistník své bydliště, ve kterém se vyskytuje 
převážně. 

 

§ 13 Závěrečná ustanovení 
 

Na tuto dohodu se pro německé pojistníky vztahuje německé právo a pro pojistníky rakouské právo 
rakouské. 

 
Toto platí zejména pro paragrafy a ustanovení německého Zákona o pojistných smlouvách (VVG) a 
rakouského Zákona o pojistných smlouvách (VersVG). 
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Dodatky následné záruky stroje GVB 2013 
Všeobecné podmínky 

Tato smlouva se zakládá na: 
• na Všeobecných podmínkách (GVB 2013) 
• na Písemných podmínkách 

 
Všeobecné podmínky a Písemné podmínky doplňují, resp. upravují, Všeobecné pojistné 
podmínky a mají před nimi přednost. 

 
Začátek a konec pojistné ochrany 
Oddíl § 7 
Pojistná ochrana začíná jak je popsáno v § 7, odst. 1. 

 
Dobu trvání a spolu s ní sjednaný konec následné záruky lze zvolit v rozmezí 12 a 48 měsíců (po vypršení 
tovární záruky). 

 
Hlášení příslušných zvolených dohod o trvání probíhá prostřednictvím ročního ohlašovacího formuláře. 

 
Následná záruka (pojistka) automaticky zaniká na konci příslušné zvolené doby trvání nebo po dosažení 
počtu provozních hodin 

 
• u 48 měsíců = mez 6000 provozních hodin 
• u 36 měsíců = mez 4800 provozních hodin 
• u 24 měsíců = mez 3600 provozních hodin 
• u 12 měsíců = mez 2400 provozních hodin 

 
v rámci příslušného pojistného údobí, podle toho, co nastane dříve. 

 
Pojištěné věci 
Oddíl § 1 Pojistitelné 

věci 

• Traktory a pásové traktory 
• Kombajny 
• Svinovací lisy 
• Čelní nakladače 

 
Prostřednictvím této smlouvy lze pojistit pouze nové stroje. 

 
Výpočet náhrady 
Výpočet náhrady se řídí dle § 5, odstavce b (tabulka) následovně: 

 
Rok prodloužení záruky: 0,00 € Rok 
prodloužení záruky: 300,00 € 

 
Jako dodatek § 2, odstavce 2. m) GVB 2013 platí jako sjednané: 

 
Při výměně opravových jednotek „motor a převodovka“ činí odpočet 10% ročně (měsíčně 1/12inu z 
10 %), maximálně však 50 %, počínaje 13. měsícem pojistné ochrany škodou postiženého stroje. 


	Písemné pojistné podmínky pro následnou záruku stroje {GVB 2013)
	§ 1 Pojištěné věci
	§ 2 Pojištěná nebezpečí a vyloučení
	§ 3 Oblast platnosti
	§ 4 Pojistná hodnota; pojistná částka; dílčí pojištění
	§ 5 Rozsah náhrady, vlastní účast
	§ 6 Vyplacení náhrady, lhůty
	§ 7 Začátek a konec, trvání pojistné ochrany, splatnost prémií
	§ 8 Závazky pojistníka / pojištěného
	§ 9 Osvobození od povinnosti plnění při porušení závazků
	§ 10 Osvobození od povinnosti plnění ze zvláštních důvodů
	§ 11 Oznámení a prohlášení
	§ 12 Soudní příslušnost
	§ 13 Závěrečná ustanovení

	Dodatky následné záruky stroje GVB 2013
	Všeobecné podmínky
	Začátek a konec pojistné ochrany
	Pojištěné věci
	Výpočet náhrady


