POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH MOBILNÍCH STROJŮ,
KTERÉ MYSLÍ NA VŠE

www.sgef.cz

Společnost SG Equipment Finance vám spolu s leasingem nebo úvěrem nabízí
i komplexní pojištění financovaných strojů, a to ve variantě „ALLRISK“.

CO VŠE takové pojištění zahrnuje?
n Komplexní strojní pojištění (Vztahuje se na náhlé

poškození nebo zničení nahodilou událostí.)
n Havarijní pojištění
n Živelní pojištění (požár, výbuch, úder blesku, náraz
nebo zřícení letadla, povodeň, záplava, vichřice,

krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemětřesení,
náraz dopravního prostředku, pád stromu a stožáru)
n Pojištění proti krádeži a loupeži (Pro uzavření
postačuje standardní zabezpečení od výrobce.)
n Pojištění proti vandalismu

JAKÉ DALŠÍ ŠKODY, které bývají z pojištění běžně vyloučeny, vám pojistíme?
n GAP
n Pneumatiky, lana, pásy
n Nesprávná obsluha (nešikovnost, opomenutí,

nedbalost,…)
n Skleněné výplně
n Elektronické prvky stroje

n Přeprava stroje jako nákladu
n Maziva, kapaliny a výměnné díly

(Pokud dojde současně k dalšímu poškození
pojištěné věci, za které pojišťovna vyplácí
pojistné plnění.)
n Škody způsobené v zahraničí

PROČ se vám pojištění SGEF vyplatí?
n Z ajistíme vám i taková rizika, která se běžně

nepojišťují.

n Pojistný makléř, se kterým spolupracujeme, vám

pomůže s vyřízením pojistných událostí.

n Po celou dobu financování vám zaručíme fixní

sazbu pojištění.
n Pojistné zahrnujeme do splátek financování.

n U žádného rizika nestanovujeme limit pojistného

plnění, limitem je vždy jen pojistná cena, a to
i v případě krádeže, povodně či záplavy.

JAKÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI jsme už řešili?
n Nahodilá událost nevyloučená pojistnými

podmínkami
 Hydraulický jeřáb, který byl na rameni osazen
pracovním košem, na podpěrách zvedl vozidlo. To
se však kvůli svažitému terénu smeklo a pracovní
koš narazil do přilehlé stavební konstrukce, čímž
se jeřáb poškodil.
 Stroj při nahrnování obilí narazil do betonové
stěny, čímž se poškodil stroj i soukolí koncového
převodu.
n Nesprávná obsluha, nešikovnost a nedbalost
 Při práci Harvestoru unikl olej z hydromotoru

n Náraz stroje, vniknutí předmětu
 Při práci traktoru na poli odletěl kámen a prorazil

chladič převodovky.
 Traktor Xerion připravoval půdu před setím. Při

otáčení na souvrati narazil na nerovnost, přičemž
se polámal kardan.
 Traktor New Holland při navážce krmení do stáje
narazil na betonový výčnělek zakrytý hnojem
a došlo k rozsáhlé poruše řízení.
 Do dopravníku sklízecí mlátičky CLAAS vniknul
kámen a poškodil její vnitřní části.
n Zkrat nebo jiné působením elektrického

proudu
a „zadřel“ se motor.
 Přepětí poškodilo řídící jednotku přetěžovacího
 Gumový pás a váleček výložníku frézy se poškodil
zařízení (I-FLEX) u mobilního jeřábu
zachycením o kanál.
Terex-Demag.
 Sláma se při lisování nahromadila pod traktorem
n Selhání měřících, regulačních nebo
a způsobila nefunkčnost olejového filtru.
zabezpečovacích zařízení
Jeho následná výměna odhalila poškozené
 Při práci stroje Manitou přestalo fungovat teplotní
turbodmychadlo.
čidlo, motor se přehřál a porušily se zátky hlavy
 Řidič traktoru jezdil po vinohradu s otevřenými
motoru.
dveřmi, které urazil o sloupek.

