Pojišťovací poradna - strojní rizika
Co mohu udělat, abych optimalizoval ztrátu ve výrobě, pokud vím,
že spolehlivost strojních zařízení není stoprocentní, a proti jakým rizikům
si mohu stroje pojistit?
Petr S., strojař

Každý hospodář by měl vědět, že profitabilita výroby je závislá na
spolehlivosti provozu strojních zařízení, proto analyzuje trendy poruchovosti
strojů, navrhuje rozpočet nákladů na údržbu tak, aby dosáhl kýženého zisku.
Na pojišťovnu lze přenést riziko zvýšených nákladů na opravu neplánovaných
poruch včetně finančních ztrát způsobených prostojem strojů, proto
si pojišťuje klíčové strojní vybavení proti nejčastějším poruchám a proti
ušlému zisku z prostoje.
V základním rozsahu je možné strojní pojištění uzavřít proti nejčastějším
příčinám škod jako například chyba konstrukce, vada materiálu nebo
výrobní vada, nesprávná obsluha, údržba či oprava při montáži, nešikovnost,
nepozornost ze strany pracovníka, zkrat, přepětí, vada izolace, selhání
bezpečnostních, měřících a regulačních zařízení, nevyváženost nebo
roztržením odstředivou silou, náraz nebo vniknutí cizího předmětu, přetlak
či podtlak.
Oprava stroje zabere nějakou dobu, a proto lze předpokládat prostoj
stroje. Ušlý zisk z přerušení výroby, který může několikanásobně převýšit
náklady na opravu, je možné rovněž pojistit. Například vyšší četnost škod
způsobených chybou obsluhy můžeme očekávat u oborů, kde je dnes
fluktuace či nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve výrobě. Značné riziko
škod je spojené s náběhem stroje či s jeho odstavením, přestože celý proces

je řízen za pomocí softwaru. Optimální nastavení parametrů pojištění vychází
z analýzy příčin poruchovosti zařízení.
Máme starší strojní vybavení více jak 15 let. Je možné se ochránit
pojištěním proti poruchám a výpadku na takto starém vybavení?
Jakub N., výrobní manažer

Většina pojišťoven dnes nelimituje stáří stroje do pojištění. Předpokládá
se, že starší stroje procházejí pravidelnou revizí, jsou kontrolovány v rámci
plánovaných zarážek. U starších strojů lze předpokládat vyšší riziko prostojů.
Pokud tyto prostoje znamenají významnou finanční ztrátu (ušlý zisk) je
vhodné zařadit starší stroje do pojištění. I přesto, že výplaty pojišťoven za
opravu staršího stroje se po odečtení amortizace mohou jevit jako symbolické.
Naše strojírenská výroba je závislá na spolehlivosti dodávek surovin.
Jak se mohu ochránit proti výpadku u klíčového dodavatele?
Václav Š., technický vedoucí

Krizový plán společnosti pamatuje na náhradní dodavatele, přesto může být
užitečné pojištění klíčových dodavatelů. Je řada mimořádných situací, kdy
může vzniknout škoda na straně vašeho dodavatele (např. požár, povodeň,
atp.), což může vést k delšímu přerušení klíčových dodávek surovin. Pojištění
dodatelů vás může ochránit před zvýšenými náklady na nákup náhradních
dodávek surovin nebo dokonce před finanční ztrátou způsobenou přerušením
vaší výroby. Povodně v minulém roce ukázaly, že toto riziko reálně existuje
a vyžaduje pozornost při tvorbě pojištění ve společnosti.
Ing. Aleš Plášek, ředitel divize INDUSTRY
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