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Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 400039563 
Druh 
pojištění: Pojištění letadel - pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem 

Pojistitel: Allianzpojištbvna, 
Ke Štvanid 656/3. 186 00 Praha 8, Česká republika 
IČ: 47 1 1 59 71 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815 

Pojistnik: Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
Hrbovická 2, 40339 Chlumec, IČ/RČ: 00007536 , 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433 

Pojištěný: Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
Hrbovická 2, 40339 Chlumec, lČ/RČ: 00007536 , 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433 

uzavírají tento dodatek č. 6 k pojistné smlouvě o pojištění letadel - pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
provozem letadel. Pojistná smlouva č. 400039563 ve znění dodatku č. 6 ze dne 14. 12.2020 je úplným zněním s 

účinností od 1.1.2021. 

Počátek pojištění: Datum účinnosti změny pojištění: Konec pojištění: Pojistná doba: 
15.06.2016, 00:00 hod 1.1.2021, 00:00 hod 01.01 .2022, 00:00 hod Pojištění je sjednáno na 

dobu určitou. 

Jak vyplývá z obsahu této pojistné smlouvy, pojištění se uzavírá na dobu určitou do 01.01.2022, 00:00 hod., takže ustanovení příslušných 
článků VPP upravujících prodloužení pojistné smlouvy se neužijí. 

IDENTIFIKACE POJIŠTĚNÉHO LETADLA: 
typ letadla poznávací výrobní maximální celkový počet sedadel / z tohoto 

značka číslo vzletová hmotnost sedadla pro cestující 

D.Il F550 OK-XOZOB 1000968302 2,1 0 /  0 
Yunnec Typhoon H 0K-X0556 »- 2,0 0 / 0 

VYUŽITÍ LETADLA 
- Letecké snímkování, Pořizování videozáznamů, Kontrolní, měřící, pozorovací a hlídkovací lety 

Všeobecné pojistné podmínky: 
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. 

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 pro každý dron 
- 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 

-POJlŠTĚNlN£$J£DNÁNO 

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

- ze smluvní přepravy nákladu, jehož hodnota není deklarována, čl. 27, odst. 2, písm. b.3. VPP 
- POJIŠTĚNÍ NESJEDNÁNO 
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Pojištění tzv. „ válečných " rizik podle doložkyAVN 52E je sjednáno v rámci výše uvedených pojistných částek. 

2) Pojištění odpovědnosti leteckého dopravce jako organizátora zájezdu: 
- POJIŠTĚNÍ NESJEDNÁNO 

Sjednané doložky (: smluvní ujednání: 
- AVN124 
— AVN48B 
- AVN 52E 
— L22.1 
- L23.1 
— L24 

Územní platnost: . 
- Ceská republika 

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

Využití letadla není omezenojmenným seznamem pilotů. 

Závěrečné prohlášení: 
Pojístník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s VPP platnými pro tuto pojistnou smlouvu včetně 
všech příloh, což potvrzuje svým níže uvedeným podpisem. 

Jednorázové pojistné: 14 112 Kč 

Splatnost pojistného: 
Výše uvedeni doplatek pojistného je splatné do 15.1.2021 
na účet: Allianz pojištbvna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, 
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Zeletavská 1525/1, 14092 Praha 4, 
číslo ú č t u : —  konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 0400039563 

V Praze 14.12.2020 

lanz poustevna, ?ňetodl "5-7“ podpora 
korporá n' o pojištění 




