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Respect, a.s.

V  dnešní době se bez využití strojů 
a  elektroniky neobejdeme, výroba je 
z  velké části řízena počítači a  člověk 
samotný proces spíše koriguje. I přesto 
se objevují náhlé a  nepředvídatelné 
provozně-technické poruchy, které 
mohou zasáhnout nebo výrazně 
ovlivnit mnohá podnikání.

Ve slévárenském nebo strojírenském 
oboru je stále častý výskyt škod 
z důvodů lidského faktoru například na 
rozpracované výrobě, při manipulaci 
s  materiálem nebo při obsluze strojů. 
Tato skutečnost může být dána i  tím, 
že je nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků a  občas může dojít ke 
škodě kvůli výpadkům dodávky 
média (elektřiny, plynu, chladicí vody) 
nebo při úniku taveniny ze zařízení. 
Z  těchto důvodů je dobré zvážit 
možné pojištění technických rizik, tzv. 
strojní pojištění, pojištění elektroniky, 
strojní a  elektronické přerušení výroby 
a pojištění ztrát způsobených zkaženým 
zbožím. 

Pojištění strojních rizik se v  základu 
vztahuje na chybu konstrukce, vadu 
materiálu, přetlak páry, plynu, kapaliny 
nebo tlaku, nedostatek vody v  kotlích 
nebo generátorech, nevyváženost 
nebo roztržení odstředivou silou. Lze 
také pojistit zkrat nebo jiné působení 
elektrického proudu, což je častá příčina 
pojistných událostí  – přepětí nebo 
indukci se zkrátka občas nevyhnete. 

Strojní pojištění je koncipováno jako ALL 
RISKS pojištění, zahrnuje tedy pojištění 
všech rizik, která nejsou explicitně 
vyloučena, bez ohledu na to, zda se 
jedná o  stacionární či mobilní stroje. 
Primárně jsou kryty vnitřní mechanické 
poruchy stroje, které vylučují jeho 
funkčnost. Současně jsou v rámci tohoto 
pojištění kryty škody způsobené chybou 
obsluhy, která je jednou z nejčastějších 
příčin škod na strojích či technologiích. 
Zároveň může do jisté míry nahradit 
či doplnit pojištění odpovědnosti 
zaměstnance za škodu způsobenou 
zaměstnavateli. Samozřejmě lze pojistit 
i  specifická rizika, která vycházejí již 
přímo z podnikání dané firmy a strojního 
využití. 

Ve většině případů způsobí materiální 
škoda také nepříznivý zásah do 
provozních operací dané firmy. 
Výsledkem tohoto zásahu je buď 
částečné, nebo úplné přerušení 
provozu a z  toho vyplývající škoda ve 
formě ztráty zisku a  vydaných stálých 
nákladů. Velmi často škoda utrpěná jako 
následek přerušení provozu překročí 
materiální škodu. Vzhledem k  těmto 
skutečnostem vzniká potřeba pojistné 
ochrany proti finančním následkům 
materiálních škod na strojích a strojních 
zařízeních prostřednictvím pojištění 
přerušení provozu. Neustále se zvyšuje 
velikost moderních výrobních zařízení 
a strojní přerušení provozu tak nabývá 
stále více na významu. Jednotlivé fáze 

výroby jsou velmi často v  moderních 
provozech prováděny pouze jedním 
klíčovým strojem, jehož selhání může 
vést k závažným ztrátám.

Ve společnosti RESPECT máme 
specialisty, kteří se věnují risk 
managementu a pojistným programům 
pro výrobní obory, jako je slévárenství, 
strojírenství, hutnictví, chemie nebo 
energetika. Na základě této skutečnosti 
lze říci, že nejčastější škody způsobují 
právě poruchy výrobních strojů, 
technologických linek a  elektroniky, 
která řídí samotný proces výroby. 
Sjednání optimálního pojistného 
programu pro klienta předchází 
prohlídka místa provozu, následuje 
detailní analýza všech informací a  je 
definován rizikový profil klienta. Vždy 
je nutné na každého klienta pohlížet 
individuálně a  nenechat se ovlivnit 
zvyklostmi jiných firem z  podobného 
oboru, neboť v risk managementu platí 
více než jinde, že každá společnost a její 
činnost je originál. Pojistný program je 
tedy klientovi vždy ušitý na míru podle 
jeho potřeb podnikání. RESPECT, a.s., je 
lídrem mezi korporátními pojišťovacími 
makléři a  v  rámci komplexní nabídky 
pojištění řeší i  možná exportní rizika. 
Řada exportérů využívá při platebním 
styku pojištění pohledávek či záruk 
za akontaci. Při exportu výrobků do 
rizikových oblastí nebo automobilového 
průmyslu připravujeme pro naše klienty 
pojistné programy na komplexní krytí 
odpovědnostních škod včetně krytí 
finanční škody způsobené vadným 
výrobkem a s tím spojených nákladů na 
stažení či přepracování.

V  případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat pro více informací 
a  připravení pojistného programu na 
míru potřebám vaší firmy. 

Ing. Štěpán Černaj
RESPECT, a.s.
infolinka 8–18 h 
+420 227 200 111 
respect@respect.cz

Pojištění technických rizik jako 
důležitý prvek pro fungování 
mnoha výrobních firem


