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Technické pojištění pro podniky 
Informační leták k pojistným produktům 
 

Společnost:  HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakousko,                       Produkt: Technické pojištění 
                      jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka         

 

 

 

 

Tento informační produktový leták poskytuje stručný přehled. Není tudíž úplný. Úplné informace naleznete v dokumentech o pojištění (nabídka 
pojištění, pojistná smlouva a pojistné podmínky). Podrobné informace získáte ve všech uvedených dokumentech. 

 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o technické pojištění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prokazatelně zvenčí způsobená poškození, 
zničení a ztráty pojištěných věcí v důsledku 
nepředvídaných a náhle vzniklých událostí 
vyplývajících z níže uvedených, volitelně 
pojistitelných rizik: 
 

� požár, úder blesku, výbuch 
� krádež vloupáním a oloupení 
� škody způsobené vodou všeho druhu 
� sesuv půdy, pokles půdy, zřícení skály, 

mráz, krupobití, povodeň, lavina, tíha 
sněhu, úder kamenem, vichřice, záplava 

� únik solanky, amoniaku nebo jiného 
chladicího prostředku 

� výpadek elektrického proudu v důsledku 
poruchy na veřejné distribuční síti 

� výpadek dodávky vody v důsledku 
poruchy na veřejné distribuční síti 

� chyba obsluhy, nešikovnost, nedbalost 
nebo zlý úmysl 

� přetržení lana, přetržení řetězu, pád 
předmětů, pokles, posun nebo zlomení 
montážního lešení nebo obdobné 
příčiny 

� přetížení, překročení otáček, prasknutí 
v důsledku odstředivé síly 

� bezprostřední účinky elektrické energie 
v důsledku zemního spojení, krátkého 
spojení, nadměrného zvýšení síly 
proudu, elektrického přeskoku, 
vytvoření elektrického oblouku apod., i 
v případě vzniku v důsledku chybné 
izolace, přepětí, zprostředkovaného 
působení atmosférické elektřiny jako 
indukce a influence  

� materiálové a výrobní vady 
� mechanicky působící násilí 
� imploze nebo jiné účinky podtlaku 
� rozbití skla 
� konstrukční, kalkulační, slévárenské, 

materiálové a výrobní chyby 
� nedostatek vody v parních kotlech a 

zařízeních 
� nedostatek maziv a chladicích látek 
� přetlak 
� selhání měřicích, regulačních nebo 

bezpečnostních zařízení 
 
Přerušení provozu: 

Pokud je provoz podniku v důsledku některé 
výše uvedené majetkové škody negativně 
ovlivněn nebo přerušen, budou nahrazeny 
z toho plynoucí škody z přerušení provozu.  

 
 

 

 
Škody: 
� v důsledku válečných událostí všeho druhu, s vyhlášením války i bez 

vyhlášení války, včetně všech násilných jednání států a všech násilných 
jednání politických a teroristických organizací 

� na základě dispozic úřední moci, zejména vyvlastnění, zabavení nebo 
konfiskace státními orgány 

� v důsledku hrubé nedbalosti nebo opomenutí na straně pojistníka nebo 
pojištěného 

� způsobené jadernou energií a radioaktivním zářením 
� dodávky a výkony, které pojistník nebo pojištěný co do povahy zcela 

nebo částečně provádí poprvé (první provedení) 
� v důsledku chyb nebo nedostatků, které při uzavírání pojistné smlouvy 

nebo před vznikem škodné události existovaly a pojistníkovi 
(pojištěnému) byly známé nebo musely být známé 

� jako prokazatelně bezprostřední důsledek trvalých vlivů nebo působení 
chemických, termických, mechanických, elektrických jevů a z toho 
plynoucí koroze, oxidace, kavitace, eroze a usazeniny všeho druhu 

� v důsledku opotřebení a stárnutí (i předčasného) 
� v důsledku uvedení do provozu nebo dalšího používání po škodě, a to 

před ukončením definitivní obnovy a zajištěním řádného provozu 
� v důsledku normálních klimatických vlivů, s nimiž s ohledem na roční 

období a na místní poměry musí být počítáno 
� v důsledku poškrábání a poničení nebo jiného poškození povrchu, 

které představuje pouze kosmetickou vadu (např. poškození laku, 
emailu a jeho poškrábání) 

� výbuch způsobený výbušninami 
� vzdání se pojištění věci 
� při přepravě mimo místo pojištění 
� za které výrobce/dodavatel ručí vůči pojistníkovi (pojištěnému) ze 

zákona nebo na základě smlouvy 
� v důsledku ožehnutí, seškvaření, působení kouře, sazí, pokud tyto 

události nevznikly v důsledku vnějších vlivů 
� náklady na odstranění chyb, tzn. v případě škody jsou kryty náhradě 

podléhající náklady na obnovení stavu existujícího bezprostředně před 
vznikem škody (nikoli však náklady vynaložené na vylepšení věci nad 
tento stav), a to za účelem vyloučení rizika opakování vzniku škody 

� smluvní pokuty všeho druhu, i když příčina vyplynula ze škody 
podléhající náhradě 

� škody vzniklé v důsledku prostojů 
� snížení hodnoty po obnově nebo opravě a jiné finanční škody všeho 

druhu 
� chyby, nedostatky a vadná plnění, i když vznikly v průběhu 

opracovávání pojištěné věci v místě pojištění 
� ztráty, které jsou zjištěny až při inventuře nebo kontrole 
� náklady, které jsou obvykle vynakládány v rámci údržby 
� přestupky pojistníka (pojištěného) proti pravidlům techniky a proti 

zákonným nebo úředním předpisům platným pro příslušnou profesi 
nebo pro příslušný provoz 

� použití stavebních dílů, stavebních materiálů a stavebních látek, které 
v rozporu se stávajícími předpisy nebyly otestovány nebo které byly 
v rámci testování prováděného podle předpisů příslušným testovacím 
ústavem reklamovány 
 

Co je předmětem pojištění? 
Co není pojištěno? 
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� Pojištění platí na pozemku, který je v pojistné smlouvě uveden jako místo pojištění. 
 

Územní rozsah pojištění 

    
 
Pojistné se platí obvykle ročně a předem. Smluvně je možno sjednat čtvrtletní nebo měsíční placení. 

 

   
 

Výpověď pojistné smlouvy je možná dle platných zákonných ustanovení a ujednání všeobecných pojistných podmínek. 
 

 

• Máte povinnost HDI úplně a pravdivě před uzavřením pojistné smlouvy a během její platnosti informovat o existujících rizicích. 
• Pojištěné riziko po uzavření smlouvy nebudete podstatně zvětšovat ani rozšiřovat a nepovolíte, aby tak činily jiné osoby. Pokud 

přesto dojde k navýšení rizika, ohlásíte tuto skutečnost HDI. 
• Pokud jsou prostory nepoužívané déle než tři dny, uzavřete všechny přívody vody a předejdete škodám způsobeným mrazem. 
• Osoba, která pojištěné prostory opouští poslední – byť na krátkou dobu – zavře všechny dveře, okna a jiné přístupy, zamkne a 

zajistí je, jak je uvedeno ve smlouvě. 
• Jakmile zjistíte vznik škody, učiňte všechna opatření, abyste zabránili zvětšení škody, a nahlaste škodu do tří dnů HDI. Škody jako 

požár, výbuch nebo vloupání nahlaste bezpečnostním orgánům. 
• Při zjišťování výše škody a jejích následků odpovězte pravdivě na všechny dotazy bezpečnostních orgánů a HDI. Originály účtů a 

existující fotografie poskytněte HDI. 
 

  

Jaké mám povinnosti? 

Kdy a jak mám uhradit pojistné? 

Existují nějaká omezení pojistného krytí? 

 Jak mohu pojistnou smlouvu vypovědět? 

    
 
Počátek pojistné ochrany je uveden v pojistné smlouvě. Předpokladem existence pojistné ochrany je včasná a úplná úhrada prvního 
pojistného.  
 
V případě sjednání smlouvy na dobu kratší jednoho roku končí pojistná ochrana ve sjednaném okamžiku, aniž by bylo zapotřebí výpovědi. 
 
V případě sjednání smlouvy na dobu jednoho roku a více se smlouva automaticky prodlužuje o další rok, pokud nebyla z Vaší nebo z naší 
strany vypovězena. 
 
Neuhrazené pojistné může mít za následek výpověď pojistné smlouvy nebo ztrátu nároku na plnění. 

 

Kdy začíná a končí pojistné krytí? 

  

! Pojistná ochrana zaniká, je omezena nebo vzniká možnost regresu, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo pokud je pojistná 
částka příliš nízká. 

 

! U různých položek (například náklady na úklid, finanční hotovost apod.) se stanovují limity plnění. 
 


