Pojištění stavební a montážní činnosti (CAR / EAR)
.....................................................................................................
Úkolem tohoto pojištění je poskytnout pojištěnému přiměřenou pojistnou ochranu proti škodám,
které by mohly vzniknout na budovaném díle v procesu jeho výstavby nebo montáže (např.
zhotovitel, subdodavatelé, objednatel, investor).
Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo
montážním projektem tzn.:
• škody při provádění samotných pojištěných věcí
• škody na stavebním či montážním materiálu
• škody na stavebních či montážních strojích
• škody na zařízení staveniště
• škody při zkušebním provozu nebo v záručním období
• škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám, za kterou je pojištěný odpovědný ze
zákona, apod.
• investorův ušlý zisk
Pojištění montážních rizik (EAR) kryje především škody vzniklé při instalacích technologických
zařízení a strojů, pojištění stavebních rizik (CAR) je určeno pro budování pozemních, dopravních a
inženýrských staveb prakticky všeho druhu.
Základní pojistné krytí je možno podle požadavků pojištěného rozšířit smluvními ujednáními v
rozsahu znění mnichovské zajišťovny.
Pojistná částka
Základem pojištění je nová hodnota (strojů, elektroniky, stavebního / montážního díla) - tzv.
hodnota znovupořízení pojištěné věci.
Pojistná ochrana
Pojistné krytí představuje pojištění proti nepředvídatelným a náhlým škodám většinou na bázi "All
Risk", tzn. že jsou kryta všechna rizika kromě těch která jsou všeobecnými pojistnými podmínkami
nebo smluvními ujednáními vyloučena.
Pojistné plnění u pojištění stavební a montážní činnosti
CAR
Byl-li poškozen, zničen nebo odcizen předmět pojištění, vzniká pojištěnému právo na pojistné
plnění ve výši nákladů potřebných pro uvedení pojištěných věcí do původního stavu v jakém se
nacházely v době vzniku pojistné události. Pojistné plnění se snižuje o hodnotu použitelných zbytků.
EAR
na opětné vyrobení (opravení) poškozených předmětů a uvedení do původního stavu před
pojistnou událostí. Do nákladů oprav se počítá demontáž, opětnou montáž, balení, dopravné .....
Při ztrátě (zničení) pojištěného předmětu - je uhrazena časová hodnota
Rámcové pojistné smlouvy
Model rámcové smlouvy je možno použít u:
• pojištění strojů
• pojištění elektroniky
• pojištění stavební a montážní činnosti
• pojištění stavebních strojů
Rámcová pojistná smlouva dává pojištěnému výhodu v jednoduchosti zahrnutí nového majetku do
pojištění a přináší možné množstevní slevy.

