
POJIŠTĚNÍ LETADEL - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM LETADEL

Pojistitel:

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

Allianz pojišťovna, a.s.

Pojistka č. 400042955

Pojistník:

Pojištěný:

Počátek pojištění:

 BOHEMIA BALÓN s.r.o. 
Podnikatelská 552, 19011  Praha-Běchovice, IČ/RČ: 27209393

 BOHEMIA BALÓN s.r.o. 
Podnikatelská 552, 19011  Praha-Běchovice, IČ/RČ: 27209393

13.3.2018, 00:00 hod 13.12.2018, 00:00 hod

Sjednané doložky a smluvní ujednání:

Obecná ustanovení:

typ letadla poznávací 
značka

výrobní 
číslo

647       

maximální vzletová 
hmotnost (kg)

OK-1000

Územní platnost:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104635

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104635

BB 20

12.3.2018

Datum sjednání pojištění: Pojistná doba:

Pojištění je sjednáno na 
dobu určitou.

Jak vyplývá z obsahu této pojistné smlouvy, pojištění se uzavírá na dobu určitou  do 13.12.2018, 00:00 hod., takže ustanovení příslušných článků VPP 
upravujících prodloužení pojistné smlouvy se neužijí.

IDENTIFIKACE  
POJIŠTĚNÉHO LETADLA:

celkový počet sedadel / z 
tohoto sedadla pro cestující

3 / 2

VYUŽITÍ LETADLA

- z provozu letadla, dojde-li ke škodě na zdraví osob, nebo na věcech, které nejsou letadlem přepravovány, čl 27, odst. 2., písm.  a.1. a a.2. VPP - 
společná  pojistná částka

Sjednaný rozsah pojištění a pojistné částky:

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění letadel T.č. 301.01/01.01.2014 (dále jen VPP), resp. smluvními ujednáními a 
doložkami, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

- ze smluvní přepravy cestujících nebo ze vzetí s sebou osob na palubu letadla, čl. 27, odst. 2., písm. b.1. VPP - pojistná částka pro každé sedadlo 
cestujícího

- ze smluvní přepravy zavazadel, čl. 27, odst. 2., písm. b.2. VPP - pojistná částka pro každé sedadlo cestujícího

1) Pojištění odpovědnosti leteckého dopravce a/anebo provozovatele letadla vyplývající:

Počet pojištěných sedadel: 2

Počet pojištěných sedadel: 2

Konec pojištění:

630,0

- Česká republika

- Slovenská republika

AVN 48B-

AVN 52E-

L 16-

L 22.1-

L 24-

- Rekreační a sportovní létání

- Přeškolovací výcvik na typ

- Vyhlídkové lety

- Rozhazování letáků

- Vlekání reklamních transparentů

- Kontrolní, měřící, pozorovací a hlídkovací lety

- Letecké snímkování

- Výsadkové lety

- Výcvikové lety

36 764 Kč 

48 750 000 Kč 

8 450 000 Kč 



Smluvní ujednání:

Strany se dohodly, že pro účely uvedení pojistné částky v pojistném certifikátu v měně €, použily kurz 26,-- Kč za 1 €

Pojištění tzv. „válečných“ rizik podle doložky AVN 52E je sjednáno v rámci výše uvedených pojistných částek.

- ze smluvní přepravy nákladu, jehož hodnota není deklarována, čl. 27, odst. 2., písm. b.3. VPP

2) Pojištění odpovědnosti leteckého dopravce jako organizátora zájezdu:

- POJIŠTĚNÍ NESJEDNÁNO

V Praze 12.3.2018

 

8 103

Jednorázové pojistné:

Kč 

na účet: Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4,
číslo účtu: 2727/2700,  swift code: BACXCZPP,  konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 0400042955

Splatnost pojistného do: 28.3.2018

Splatnost pojistného: 

- POJIŠTĚNÍ NESJEDNÁNO


