Informace o sjednaném rozsahu pojištění

1)

Pojištění odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na
letadle, které sice není ve vlastnictví pojištěného, bylo však
pojištěnému zapůjčeno nebo ho užívá z jiného právního
důvodu se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a
právnických osob VPP ODP 2007 (dále jen „VPP ODP
2007“) , Všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná
část VPP OC 2005 (dále jen „VPP OC 2005“) a smluvními
ujednáními uvedenými níže.

2)

Ujednává se, že v souladu s VPP ODP 2007 čl. II odst. 4.
písm. b) se pojištění vztahuje na právním předpisem
stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na
letadle, které sice není ve vlastnictví pojištěného, bylo však
pojištěnému zapůjčeno nebo ho užívá z jiného právního
důvodu.

3)

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení VPP ODP 2007 čl.
III odst. 2. se nahrazuje následovně: Pojistnou událostí je
vznik právní povinnosti pojištěného nahradit škodu
způsobenou na letadle, které v době vzniku škodné události
po právu užíval, pokud ji způsobil při letecké činnosti nebo
v přímé souvislosti s ní a za kterou pojištěný podle obecně
závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji
uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele
poskytnout pojistné plnění.

4)

5)

6)

Ujednává se, že ustanovení VPP ODP 2007 čl. IV odst. 1.
písm. k) se nahrazuje takto: při profesionální sportovní
činnosti nebo veškeré přípravě k ní. Sportovní činností
provozovanou na profesionální úrovni se rozumí jakákoliv
činnost (s výjimkou obvyklé činnosti leteckých škol), kterou
sportovci provádějí za úplatu a veškerá příprava k této
činnosti.
Sjednané pojištění se kromě výluk uvedených ve VPP ODP
2007 čl. IV nevztahuje na odpovědnost za škodu v
případech, kdy:
a) škoda na letadle byla způsobena při manipulaci
s letadlem na zemi, a to tažením či tlačením letadla nebo
v přímé souvislosti s těmito činnostmi, pokud
bezprostředně nepředcházeli plánovanému odletu
pojištěného nebo nebyly součástí předletové přípravy
případně nenásledovali bezprostředně po příletu
pojištěného,
b) škoda vznikla při používání letadla v době, kdy nebyly
dodrženy minimální rozsahy předepsaných úkonů
údržby a kontroly letadla a prohlídek letadla nebo došlo
k překročení lhůty pro vykonání takových úkonů nebo
prohlídek,
c) nebylo k letu, v jehož průběhu nastala škodná událost,
vydáno povolení s ohledem na povětrnostní a letové
podmínky,
d) pojištěný neměl řádné oprávnění k pilotování daného
typu letadla,
e) letadlo nemělo platné osvědčení o letové způsobilosti
případně jiná potřebná povolení,
f) škoda vznikla při startu nebo přistávání letadla z místa /
na místo, které nesplňuje předpisy stanovené podmínky
pro provoz takového letadla. Výjimkou je nouzové
přistání.
Pojištěný je mimo povinností uvedených ve VPP OC 2005 a
VPP ODP 2005 také povinen:

a)

dodržovat omezení daná letovou příručkou použitého
letadla,

b)

nepoužívat letadlo k úkonům, ke kterým není určeno,

c)

dodržovat platné letecké předpisy a vnitrostátní i
mezinárodní řády pro přepravu osob a nákladu.

7)

Pojištěný se zavazuje soustředit a předat pojistiteli veškerou
dokumentaci potřebnou k likvidaci škodné události, zejména:
a) žádost poškozeného o náhradu škody,
b) vyplněný a potvrzený formulář Oznámení škodné
události,
c) doklady o porušení povinnosti pojištěného (např. zápis
ze škodní komise, doklady o vyšetřování orgány policie,
popř.kopie rozsudku soudu),
d) doklady prokazující výši skutečné škody.

8)

Pojistné plnění pojistitele:
Odchylně od VPP ODP 2007 článek VI odstavec 2. se
ujednává, že součet pojistných plnění vyplacených každému
pojištěnému z pojistných událostí nastalých v průběhu
jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout limit pojistného
plnění sjednaný v pojistné smlouvě.

9)

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10% .

10) Pojištění vzniká nejdříve dnem následujícím po dni, kdy
pojištěný řádně uhradil pojistníkovi zastoupenému
pojišťovacím makléřem HEUREKA BROKERAGE &
CONSULTING s.r.o. částku odpovídající pojistnému za
zvolený rozsah pojištění.
Hlášení škodných událostí
1)

Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.:
800 100 777 nebo na http://www.csobpoj.cz nebo na
adrese:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458,
532 18 Pardubice

Zachraňovací náklady
1)

Právo účastníků pojištění a třetích osob vůči pojistiteli na
náhradu jimi vynaložených zachraňovacích nákladů je
upraveno zákonem o pojistné smlouvě.

2)

Výše náhrady zachraňovacích nákladů vyplacená pojistitelem
z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou je omezena limity
dle písm. c) tohoto ustanovení pojistné smlouvy.

3)

Pojistitel nahradí zachraňovací náklady do výše maximálně
10 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro
předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se
vynaložené zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do
celkové výše 30 000,- Kč z každého jednotlivého pojištění
sjednaného
pojistnou
smlouvou.
Omezení
výše
zachraňovacích nákladů stanovené v předchozí větě se
nevztahuje na náhradu zachraňovacích nákladů vynaložených
na záchranu života nebo zdraví osob, které pojistitel nahradí
maximálně do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění
stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí,
kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly.

Ostatní ustanovení
1)

Pojištění se řídí českým právním řádem.

