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POJIŠTĚNÍ
STACIONÁRNÍCH STROJŮ
OD SGEF POČÍTÁ SE VŠÍM
Spolu s leasingem nebo úvěrem vám nabízíme
i komplexní strojní pojištění, a to ve variantě „ALLRISK“.
CO VŠE TAKOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAHRNUJE?
nK
 omplexní strojní pojištění
nŽ
 ivelní pojištění (FLEXA – požár, blesk,
výbuch a pád letadla – a dále povodeň,
záplava, vichřice, krupobití, sesuv
půdy a zřícení skal, loupež, lavina,
zřícení budov nebo jejich částí, zřícení
staveništní buňky, demolice, rozpínavost
ledu, prosakování tajícího ledu nebo

sněhu, tíha sněhu nebo námrazy,
zemětřesení, tropická cyklóna a výbuch
sopky, apod.)
nP
 ojištění proti krádeži a loupeži –
pro uzavření postačuje standardní
zabezpečení od výrobce
nP
 ojištění proti vandalismu
(posprejování, poškrábání)

JAKÉ DALŠÍ ŠKODY, KTERÉ BÝVAJÍ Z POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ VYLOUČENY,
VÁM POJISTÍME?
nŠ
 kody způsobené „hrubou nedbalostí“
nD
 odatečné náklady na práci přesčas,
v noci a ve státem uznaných svátcích
n Výdaje na expresní dopravu (i leteckou),
včetně cestovních nákladů techniků
a expertů
nŠ
 kody na elektronických prvcích, které
jsou součástí stroje a zařízení, a to včetně

základních dat a softwaru potřebného pro
základní funkce pojištěné věci (operační
systém, systémové programy nebo
rovnocenné programy a data)
nŠ
 kody na mazivech, kapalinách a na
výměnných dílech (pokud současně
dojde k jinému poškození pojištěné věci,
za které pojišťovna vyplácí pojistné plnění)

CO UMÍME VÝHODNĚ PŘIPOJISTIT?
nM
 ontáž včetně vykládky a manipulace
v místě pojištění
nP
 řepravu včetně nakládky a vykládky

předmětu
nA
 ž tři měsíční splátky v případě opravy
předmětu po pojistné události

PROČ SE VÁM POJIŠTĚNÍ SGEF VYPLATÍ?
nZ
 ajistíme vám i taková rizika, která se
běžně nepojišťují.
nP
 o celou dobu financování vám zaručíme
fixní sazbu pojištění.
nP
 ojistní makléři, se kterými
spolupracujeme, vám pomohou
s vyřízením pojistných událostí, nebo

dokonce za vás pojistnou událost vyřídí.
nU
 žádného rizika nestanovujeme limit
pojistného plnění, limitem je vždy jen
pojistná cena, a to i v případě krádeže,
povodně či záplavy.
nP
 ojistné zahrnujeme do splátek
financování.

JAKÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI JSME JIŽ ÚSPĚŠNĚ VYŘEŠILI?
nN
 esprávná obsluha, nešikovnost nebo
nedbalost
Z
 aměstnanec při seřízení stroje
Chiron zadal špatnou korekci a nestihl
zareagovat na opačné otočení osy A,
čímž došlo k poškození stroje.
P
 ři manipulaci s otočným zařízením
stříkací kabiny lakovny zaměstnanci
vypadla z rukou posunovací tyč. Její
konec narazil na dotykovou obrazovku
řízení a zničil ji.
 Žák během praxe neinformoval svého
učitele o změně programu na CNC a sám
ho upravil. Při korekci v tabulce stroje se
ale spletl, nástroj najel do čelistí stroje,
ulomil se a vyosil revolverové hlavy.
P
 ři zadávání korekce nástroje na
stroji SAMAG pracovník zadal chybné
hodnoty a stroj se poškodil.
nZ
 krat nebo jiné působením elektrického
proudu
P
 řepětí v síti poškodilo chladící
kompresor ve strojovně chlazení.

 Zkrat vinutí motoru kompresoru
poškodil mrazící pult v prodejně.
 Vlivem přepětí se porouchala řídící
kogenerační jednotka.
 Výpadek elektrické energie poškodil
ventilátory a frekvenční měnič chlazení
HITEMA.
nN
 áraz stroje, vniknutí předmětu
 Montážní plochý klíč spadl do
tiskařského stroje Heilderberg
Speedmaster XL 106-8-P a způsobil
rozsáhlé vnitřní poškození stroje.
nN
 ahodilá událost nevyloučená
pojistnými podmínkami
 Utržený šroub na pístu chlazení
se dostal mezi nástrojový revolver
a suport a poškodil stroj.
nS
 elhání měřících, regulačních nebo
zabezpečovacích zařízení
 Při práci se strojem Manitou přestalo
fungovat teplotní čidlo a následkem
přehřátí motoru se porouchaly zátky
hlavy motoru.

