
 1 

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti  
za škody způsobené provozem modelů letadel č. 490 001 292 

(Rámcová pojistná smlouva) 
 
 
Předmět  
a rozsah  
pojištění: Předmětem pojištění jsou modely letadel uvedené v Přihláškách pro pojištění modelů letadel (dále jen modely), a to 

v rozsahu uvedeném v článku 1 a 2, odst. 2 písm. a) Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené provozem letadel.  

 
 

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s. 
 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, vlo�ka 1815 
 
Pojistník: Českomoravská modelářská asociace o.s. 
 Korunní 859/18 
 IČ: 75103010 

 
Obecná  
ustanovení: a) Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené provozem letadel T.č. 293.04/06.2006 platné od 1.1.2005 (dále jen VPP) a mohou jí být i smluvní ujednání 
a dolo�ky. Pojistník prohlašuje, �e byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s VPP platnými pro tuto 
pojistnou smlouvu včetně všech příloh, co� potvrzuje svým ní�e uvedeným podpisem. 

 

 b) Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel se realizuje Přihláškou pro pojištění modelů 
letadel (dále jen Přihláška). Přihláška je návrhem na uzavření pojistné smlouvy  pro modely, které pojištěný vlastní ; 
jejím potvrzením pojistitelem se Přihláška stává nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

 

 c) Zánikem pojištění modelu uvedeného v Přihlášce z některého důvodu podle článku 6, odst. 2. VPP, nezaniká tato 
pojistná smlouva; zánikem této pojistné smlouvy z některého důvodu uvedeném v citovaném článku VPP zaniká 
pojištění všech modelů, které bylo uzavřeno na základě Přihlášky, není-li v Přihlášce uvedeno jinak. 

Předmět  
pojištění: Modely letadel ve vlastnictví pojištěného, které pojištěný pou�ívá pro soukromé účely nebo veřejná vystoupení.  Pojištění 

podle této pojistné smlouvy se vztahuje jen na ty modely letedel, jejich vzletová hmotnost je do částky uvedené 
v Přihlášce.  

 
Pojištěný   Seznam pojištěných je uveden v Přihlášce. Pojištění podle této rámcové pojistné smlouvy lze sjednat jen pro fyzické 

osoby , které modely pou�ívají pro soukromé účely nebo veřejná vystoupení.  
 
Pojistná  
doba: od 1. 2. 2009 na dobu 1 roku 
 

Pojistná doba se prodlu�uje za stejných podmínek o další rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejpozději šest týdnů 
před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, �e na dalším trvání pojištění nemá zájem.  

 
 
Pojistná  
doba 
přihlášek: Počátek pojištění vzniká dnem uvedeným v Přihlášce. Konec pojištění je uveden v Přihlášce.  
 Odchylně od ustanovení článku 6, odst. 1. VPP se ujednává, �e i v případech, kdy je pojištění sjednáno na dobu jednoho 

roku, pojištění zaniká uplynutím pojistné doby uvedené v Přihlášce, není-li dohodnuto jinak.  
 Zánikem jednoho z  modelů nedojde ke zrušení Přihlášky a zániku pojištění dalších modelů pojištěných podle této 

Přihlášky.  
 
Přihláška 
a smluvní  
ujednání: a) Formulář Přihlášky vydává pojistitel. Pojistník pojištěné nahlásí Přihláškou pojistiteli nejpozději do posledního dne 

ka�dého kalendářního měsíce. Pojištění vzniká 1. den následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla Přihláška 
pojistiteli doručena. Pokud pojistník Přihlášku podá později a pojistitel její přijetí nepotvrdí, pojištění  pro osoby  v ní 
uvedené nevzniká. 
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 b) Přihláška je potvrzena podpisem a razítkem pojistitele. Přihlášku mů�e pojistník podat i faxem; pokud pojistitel 
po přijetí faxu pojistníkovi nesdělí, �e takto podanou Přihlášku nemů�e potvrdit pro nečitelnost nebo pro pochybnosti 
o oprávnění odesílatele ji podat (např. přihláška nese podpis osoby, která není oprávněna za pojistníka jednat), potvrdí 
přihlášku podle věty první tohoto odstavce a nevy�aduje ji� její zaslání v originále. 

 c) Pojistník je povinen na výzvu pojistitele doplnit nesprávné nebo chybějící údaje v Přihlášce; bere na vědomí, �e do doby 
odstranění těchto závad nemů�e být Přihláška potvrzena. 

d) V případě zájmu pojistníka o nadstandardní pojištění, mů�e pojistitel pojistníkovi poskytnout rozšíření pojištění, jeho� 
podmínky upraví ve smluvním ujednání, které se tak stane nedílnou součástí Přihlášky.  

e) Pojistitel potvrdí pojištění sjednané Přihláškou vystavením certifikátu, který předá pojištěnému.  
  

 
Výluky  
z pojištění: Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel se nevztahuje na škody způsobené aplikací 

prostředků/látek pou�ívaných pro leteckou chemickou činnost. 
 
 Odchylně od VPP čl. 4, odst.1, 2 a 3 se ujednává, �e tyto výluky z pojištění se nevztahují na pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené provozem modelů vyu�ívaných pro soukromé účely a veřejná vystoupení. 
 
 Odchylně od VPP čl. 4, odst. 7 se ujednává, �e se pojištění vztahuje na škody způsobené modelem letadla, který je 

neovladatelný např. v důsledku působení eletrických a elektromagnetických poruch. Škody na modelu jako takovém 
pojištěny nejsou. 

  
Pojistná  
částka: Pojistník je povinen stanovit v Přihlášce ke ka�dému modelu takovou pojistnou částku, která bude v souladu 

s podmínkami uvedenými v článku 8 VPP. Neuvedení pojistné částky je překá�kou potvrzení Přihlášky pojistitelem.  
Smluvní strany se dohodly, �e pro účely uvedení pojistné částky v pojistném certifikátu v měně €, pou�ily kurz 26Kč za 1 €. 

 
Územní  
platnost:  Odchylně od ustanovení článku 1, odst. 5 VPP se pojištění vztahuje na pojistné události vzniklé na území, které bude v�dy 

uvedeno v Přihlášce.  
 
Pojistné  
a jeho 
splatnost: Výši pojistného za ka�dou pojištěnou osobu určuje pojistitel, který tuto výši uvede v Přihlášce (článek 7, odst.1. VPP). 

Nesouhlasí-li pojistník s takto stanovenou výší pojistného, pojištění osoby, kterého se takové pojistné týká, nevznikne. 
Pojistné se platí za dobu dohodnutou v Přihlášce. Pojistné je splatné do 10 dnů ode dne vystavení vyúčtování pojistného 
pojistníkem za pojištění osob uvedených ve všech Přihláškách, které jsou součástí této pojistné smlouvy.  

 Toto vyúčtování bude vystavováno pojistitelem měsíčně ke ka�dé přihlášce nebo souboru přihlášek. 
 
 

Poznámka: Pojistník prohlašuje, �e byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s VPP platnými pro tuto pojistnou smlouvu 
včetně všech příloh, co� potvrzuje svým ní�e uvedeným podpisem. 

 
 
Příloha: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel, 
 mezinárodní pojistné dolo�ky – AVN 48B a AVN 52E. 
 
 

V Praze 23.01.2009 
 
 
 
 

 ........................................................ ....................................................... 
 za pojistníka za Allianz pojišťovnu, a.s. 


