
Pro koho je pojištění strojů a elektroniky určeno  Bez strojů a elektroniky se dnes již žádná společnost 

neobejde. Proto je pojištění strojů a elektroniky určeno nejen velkým podnikům všech průmyslových odvětví, 

ale je vhodné pro všechny společnosti.

Pojištění strojů 
a elektroniky

Stroje a elektronika jako zařízení vybavená 

mechanickými a elektronickými prvky jsou určena 

zejména pro pracovní výkony. Proto je příčina možného 

vzniku škod širší než u jiného majetku. Jedná se 

o rizika přicházející jak zvenku, např. chyba obsluhy, tak 

i zevnitř, např. škody vzniklé přepětím nebo zkratem.



Proč si pojištění strojů a elektroniky sjednat  Toto pojištění kryje veškerá náhlá a nepředvídatelná poškození 

nebo zničení pojištěného zařízení jakoukoliv událostí (báze ALL RISKS), jež omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, 

a která nejsou v pojistných podmínkách explicitně vyloučena.

Na co se pojištění vztahuje  Předmětem pojištění elektroniky mohou být například běžná kancelářská 

komunikační technika, počítače, zabezpečovací zařízení, zařízení pro zpracování obrazu, speciální lékařská 

elektronika, radiokomunikační technika, mobilní elektronika, jako jsou notebooky, projektory, meotary, měřicí přístroje, 

elektronika pevně instalovaná ve vozidle, atd. 

U pojištění strojů mohou být pojištěny stacionární i mobilní stroje, tj. např. stroje potravinářské a balicí, plnicí zařízení, 

klimatizační zařízení, čističky vzduchu, mycí zařízení, výtahy, chladicí a mrazicí zařízení, skladovací zařízení, tiskařské stroje 

a stroje na obrábění kovů, papírenské stroje, dřevoobráběcí stroje, stroje na zpracování umělých hmot, textilní stroje, 

dopravníky a dopravní systémy, zdvihací mechanismy, jeřáby a zvedací zařízení, manipulační mechanismy. Z mobilních 

zařízení jsou to například zemědělské a lesnické stroje, manipulační stavební a dopravní stroje, vozidla i zařízení.

Součástí pojištění jsou data potřebná pro základní funkce pojištěného zařízení.
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• vícenáklady na opravu poškozeného zařízení, jako jsou 

přesčasy, práce v noci, práce v neděli, práce ve svátky, 

náklady na opravu v zahraničí, expresní příplatky, 

letecké dodávky náhradních dílů, cestovní náklady 

techniků a expertů ze zahraničí

• havarijní pojištění u mobilních strojů

• poškození nebo zničení elektronických 

a elektrotechnických součástek u strojů, ke kterému 

dojde samostatně bez jiného poškození stroje

• doplňkové pojištění ke strojnímu pojištění — zničení 

zboží způsobené přerušením provozu chladicího nebo 

mrazicího zařízení

• závady v projektu, konstrukci, výrobě, 

montáži a výstavbě

• vada materiálu nebo výrobní vada

• přetlak a podtlak působící na nádoby

• nedostatek vody v kotlích

• selhání bezpečnostních, měřicích 

nebo regulačních zařízení

• nevyváženost nebo roztržení odstředivou silou

• přepětí, indukce, zkrat

• elektrické poruchy

• pád pojištěné věci nebo náraz

• vniknutí cizího předmětu

• nedostatek dovednosti obsluhy nebo neodborné 

zacházení

• chyba obsluhy, nedbalost, nešikovnost, nepozornost

• živelní rizika

• odcizení


