
Allianz © Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 400039563 

Druh .. , ..., v „ v . v o , 
pojištění: POjIštěnI letadel- pOstenI odpovednostI za skody zpusobene provozem letadel 

POJistitel: Allianz pojišťovna, a.s. 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika 
IC: 47 l l 59 71 
zapsaná v obchodním rejstňku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 1815 

POJ'istnÍk: Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
Hrboviizkáz, 40339 Chlumec, lČ/RČ:00007536 , 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433 

POJ'iŠtěný1 Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
Hrbovická 2, 40339 Chlumec, IČ/RČ: 00007536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Oddíl AXVIII, vložka 433 

uzavírají tento dodatek č. 4 k pojistné smlouvě o pojištění letadel - pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

provozem letadel. Pojistná smlouva č. 400039563 ve znění dodatku č. 4 ze dne 2.12.2019je úplným zněním s 

účinností od 1.1.2020. 

Počátek pojištění: Datum účinnosti změny pojištění: Konec pojištění: Pojistná doba: 

15.6.2016, 00:00 hod 1.1.2020, 00:00 hod 1.1.2021, 00:00 hod Pojištěníje sjednáno na 
dobu určitou. 

Jak vyplývá z obsahu této pojistné smlouvy, pojištění se uzavírá na dobu určitou do 1.1.2021, 00:00 hod., takže ustanovení příslušných článků VPP 
upravujících prodloužení pojistné smlouvy se neužijí. 

IDENTIFIKACE POJIŠTĚNĚHO LEI'ADLA: 
typ letadla POZHŠVBCÍ výrobní maximální celkový počet sedadel / z tohoto 

značka číslo vzletová hmotnost sedadla pro cestující 
Dll F550 k ( 9) 

OK-XOZOB 1000968302 2.1 0 / 0 

vvuž'ITi'LETADLA * 
- Letecké snímkování, Pořizování videozáznamů, Kontrolní, měňcí, pozorovací a hlídkovací lety 

Všeobecné pojistné podmínky: 

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění letadel T.č. 301 .01/01 .01.2014 (dálejen VPP), resp. 
smluvními ujednáními a doložkami, kteréjsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

Sjednaný rozsah pojištění a pojistné částky: 

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

- 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 

24 700 000 Kč 

- 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 

- POJIŠTĚNÍ NESJEDNÁNO 

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

- POJIŠTĚNÍ NESJEDNÁNO 

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

- POJIŠTĚNÍ NESlEDNÁNO 
Pojištění tzv. „válečných" rizik podle doložky AVN 52Eje sjednáno v rámci výše uvedených pojistných částek. 

2) Pojištění odpovědnosti leteckého dopravce jako organizátora zájezdu: 

- POJIŠTĚNÍ NESJEDNÁNO 



sjednané doložky a smluvní ujednání: 
A l l i a n z  © _ AVN 124 

- AVN 483 
— AVN 52E 
- L22.l 
- L23.l 
- L24 

Územní platnost: 
- Česká republika 

Smluvní ujednání: 
Strany se dohodly, že pro účely uvedení pojistné částky v pojistném certifikátu v měně €, použily kurz 26,-- Kč za 1 € 
Využití letadla neníomezeno jmenným seznamem pilotů. 

Závěrečné prohlášeni: 
Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s VPP platnými pro tuto pojistnou smlouvu včetně všech příloh, což potvrzujesvým níže uvedenýmpadpisjem. 

Nové jednorázové pojistné: 

7 056 Kč 
Výše uvedené pojistnéje splatné do 1.1.2020 
na účet: Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 655/3, 185 00. P'raha 8,— Banka: UniCredit Bank Czech Re ubli vakřa,a.s.. Želetavs'ká 1525/1, 14092— Praha 4, číslo ůůuzďkonstanm'ísymbo13558, variabilní 'symbol:0400039563 

Pr "Ohm - vyúčtování pojistného. 
V Praze 2.12.2019 

Allianz pojišťovna, a.s. 



Allianz © 

POJISTNÝ CERTIFIKÁT 
pro pojištění letadel - pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel 

CERTIFICATE OF INSURANCE 
for Aviation Third Party Legal Liability 

Pojistná smlouva č./ Policy No. 400039563 
P0iištěný llnsured: Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

Hrbovická 2, 40339 Chlumec, IČ/ RČ: 00007536 

Typ letadla / Type: , , , _ , , DJI F550 
'ěož-nšýšči'žn'áěkš) Reg. No. * V ' ' ' ' ' ' ' OK-XOZOB 
'Mšk'iřná'l'ni' Vžiět'o'ižá hmotnost (kg) ] *MTOW (kg) s ' s , s 7 f 2.1 
ý'ý'řoiš'ni'ržišlo:7šéiiš| No. : ' " " " ' 1000968302 
Sjednaný rozsah pojištění / Scope of cover: Pojistná částka / Insured Limit: 
Pojistná částka pro škodu na zdraví osob a věcech, které nejsou 24 700 000 CZK not less than 750 000 SDR 
letadlem přepravovány/ Limit for damage caused to persons and 
property not being transported in the aircraft: 

Pojištění odpovědnosti za škody způsobéné provozem letadla je sjednáno včetně připojištění válečných rizik dle AVN 52E do 
výše uvedené pojistné částky/ Third Party Liability Insurance includes war risks coverage as per AVN 52 E. 

Pojištěné období / Policy Period: 1.1 .2020; 00:00 hod - 1.1 .2021 ; 00:00 hod 
Územní platnost ] Territory: - Česká republika/Czech Republic 

Vy u2|t| letadla / Use Of plane: - Letecké snímkování, Pořizování videozáznamů, Kontrolní, měřící, pozorovací a hlídkovací lety 
Tento certifikátje potvrzením o sjednaném pojištění pouze pro takové podmínky, pojistné částky, výluky a další ujednání, která 
obsahuje výše uvedená pojistná smlouva / This Certificate is always subject to terms, conditions, limitations, exclusions and 
cancellation provisions of the Insurance policy as above mentioned. 

. .... . ' Allianz p0jistovn. a.s. 

Allianz pojišťmna, a.s. Tel.; +420 841 170 00 klient©allianz.cz IČ 47 11 59 71 
Ke Stvanic1656/3, 186 00 Praha 8 letadla©allianz.cz obch. rejstňk u Měst. soudu v Praze 
Česká republika www.allianz.cz oddíl B, vložka 1815 




