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Číslo pojistné smlouvy

8061401912

Po'ištění BEZPILOTNÍCH LETADEL

Pojistitel:

ČSOB Pojišťovna, a. 5., člen holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice, Česká

republika. tel.: 466 100 777, IČO: 45534306, zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B.

vložka 567

PojÍS tník .' Pojištěný a oprávněná osobajsou shodnl s pojístnikem.

Ičo I RČ pokud není přiděleno IČO: Název osoby I Příjmení, Jméno: Jednajícl za právnickou osobu (Jméno, příjmení, funkce):

61989100 Vysokáškola báňská - Technická _

unwerzuta Ostrava

Adresa sídla ! místa podnikání l bydliště - ulice a č.p.: PSČ: Obec: Kontaktní údaj (telefon, e-mail):

17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava-Poruba _

Korespondenční adresa (není-li shodná s adresou sídla/podnlkání) - ulice a č.p.: PSČ: Obec:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta

Stavební, Ludvika podéště 1875/1 708 33 OStrava'Pomba

 

  
 

   

    

 

   
 

 
 

 

   
 

 
Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník \: platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu,

která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedllný celek.

Pojistná doba: Místo pojištění — územní platnost:

Počátek pouštění: Konec pojlětěnl:

8. 10. 2018 7. 10. 2020 Empa
   

Rozsah a ředmét oo'ištění:

Pojištění sjednané dále touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami — Pojištění letectví VPP AVN 2014

(dále jen „VPP AVN 2014“), doložkou AVN 52 E a smluvními ujednáními na straně 3 této pojistné smlouvy.

 

Bezpilotní letadlo — specifikace

 

    

   

 

 

   

Katogorle, název a typ: Rok výroby: “Mathes“ "MO“ Pozn. Značka: (js—li přidělena)

vrtulník (koptéra), DJI Mavic 2 Zoom (SN:

0M6DF88001TJ99) 2°13 ' O'gokg
 

  

 

     

 

Specifikace integrovane výbavy:

1) LETECKÉ POJISTENI— POJISTENl ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPUSOBENOU PROVOZEM LETADLA

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti Limit pojistného Rocnlpojlsmé:

pojištěného za újmu způsobenou třetí osobě vrozsahu dle "“""

VPP AVN 2014 část C či. | odst. 1. v souvislosti s provozováním bezpilotního letadla

uvedeného v této uo'istně smlouvě 'še.

2) LETECKÉ POJIŠTĚNÍ _ HAVARIJNÍ POJISTENI LETADEL

PREDMET POJI TENI:

Pojištění se vztahuje na bezpilotní letadlo uvedené vtéto pojistné smlouvě výše. Spolu sletadlem jsou předmětem pojištění

ivýrobcem/prodejcem letadla dodané, s letadlem pevně nespojené součásti určené k řízení a provozu letadla, pokud byla jejich

pojistná hodnota zahrnuta do pojistné částky.

POJIŠTĚNÉ POJISTNÉ NEBEZPEČÍ:

a) v době provozu letadla se pojištění sjednává v rozsahu VPP AVN 2014 část B čl. I.

b) v době mimo provoz letadla se pojištěni odchylně od VPP AVN 2014 část B čl. I sjednává pro případ poškození, zničení nebo

pohřešování předmětu pojištění způsobené:

. živelními pojistnými nebezpečimi, krádeží vloupáním, loupeží,

- při přepravě letadla jako nákladu dopravními prostředky, přičemž poškození nebo zničení musi vzniknout jako následek

živelních pojistných nebezpečí. krádeže vloupáním nebo loupeže, dopravní nehody, zřícení dopravní nebo jiné stavby.

Pojistná hodnota: Spoluúčast 1: Spoluúčast 2: Pojistné částka: Roční pojistné:

nová cena 10% 50% 26851 Kč 2310 Kč

Spoluúčast 1 se použije v případě,že v době provozu letadla bylo letadlo řízení pilotem, který:

a)'je uvedený v platném Povolení k létání letadla bez pilota v části Seznam evidovaných pilotů, jež je vydáno pro konkrétní letadlo

Úřadem pro civilní letectví (tato podmínkaje splněnaI v případě, jedná--Ii se o Dopravný úrad v SR— http:llnsat.ski), nebo

b)je uvedený v žádosti, na základě které probíhá správní řízení za účelem vydání Povolení k létání, nebo

c) v době vzniku škodné události prokazatelně úspěšně absolvoval kurz ovládání beZpilotního letadla.

Tato Spoluúčast 1 se také použije, pokud k pojistné události dojde po 30. dni od data počátku pojištění.

    

    

 

     

 

750 tlslc SDR 7629 Kč

 

    
 

Spoluúčast 2 ve výši 50% se použije pauze v průběhu prvních 30 dnů od data počátku pojištění, a to jediné tehdy, pokud v době

vzniku škodné události při provozu letadla pilot nesplňuje žádnou z podminek kvalifikace uvedených pod písm. a), b), c) výše.

Výhradním zprostředkovatelem tohoto produktu je RENOMIA GROUP.
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Poiistné:

Běžné pojistné za rok: Četnost splátek pojistného: Výše splátky pojistného: Splátkový kalendář:

9939 Kč ročně 9939 Kč 22. 10. 2018

 

   
 

Pojistné poukáže pojistník na účet pojistitele čislo: 18013511210300 u ČSOB; variabilní symbol: 8061401912

 Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným s pojistným obdobím 1 rok.
Splatnost pojistného v druhém pojistném období se řídí VPP AVN 2014 částA či V odst. 5.

 

Přílohy pojistné smlouvy:

Smluvní ujednání na straně 3 této pojistné smlouvy, VPP AVN 2014 , Doložka AVN 52 E, pořizovací doklad (faktura) —|

 

   

 

Prohlášení poiistnika a Závěrečná ujednání:

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

a) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
b) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací
činností, zajišťovací činnosti.

0) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností
elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.

d) V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb.. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas
s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce
a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných
pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným
touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval
nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů
z nich.

 

2. Pojistník prohlašuje. že se důkladně seznámil se zněnim„pojistně smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou
nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se
před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podminek zvlášť uvedenými
v dokumentu „Informace k nabídce pojištěni“, která by mohía být považována za ustanoveni neočekávaná ve smyslu § 1753
občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Pojistník také prohlašuje. že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu
ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

3. Pojistník také prohlašuje, že má objektivně existujici pojistný zájem na sjednávaných pojištěnich, kterými sjednává pojištěni své
odpovědnosti případně svého majetku.

4. Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že obsah právního vztahu pojištění je sjednán v rozsahu dle vybraných variant (zaškrtnutých)
v textu pojistné smlouvy.

Pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.   
Uzavřeno v Praze dne 2. 10. 2018

Jméno zprostředkovatele: R NOMI

  

  

.rsomt ŠKOLA BÁůsxi
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSI'RAVí—

Fakulta stavební

708 33 OSTRAVA - Porut..

17. list padu 15

   

 

Razítko a podpis osoby
azr o a po pis pojistníka

pověřené sjednávánim pojištění

Výhradním zprostředkovatelem tohoto produktu je RENOMIA GROUP.
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RENomA BEL“
ČSOB Pojišťovna

NETWORK

Smluvní ujednání.

Pojištění se vztahuje i na bezpilotní letadla, kjejichž provozu dle obecně závazných právních předpisů nemusí být

vystaveno oprávnění příslušným úřadem.

     1. Letecké pojištění — pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla

VYLUKY Z POJIŠT ' Nl:

Vedle výluk stanovených ve VPP AVN 2014 se pojištěni také nevztahuje na:

a) odpovědnost za újmu způsobenou ve formě nemajetkové újmy třetí osobě neoprávněným zásahem do práva na ochranu

osobnosti člověka, pokud vznikla v příčinné souvislosti s:

. porušením povinností vztahujících se k ochraně osobních údajů a upravených zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních

údajů nebo

. porušením pravidel uvedených ve stanoviscích Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. Stanovisko 1/2013) nebo

. zneužitím osobních údajů získaných při provozu letadla.

b) odpovědnost za újmu způsobenou zneužitím jakýchkoli dat získaných při provozu letadla, bez ohledu nato, kdo data zneužil.

POJISTNÉ PLNÉNÍ:

Limit pojistného plnění dohodnutý v této pojistné smlouvě v hodnotě SDR (ZPC) bude v případě vzniku pojistné události aplikován tak,

že pojistitel poskytne pojistné plnění nejvýše do částky svou výší přesně odpovidajici limitu pojistného plnění vyjádřené v české měně

podle devizového kurzu SDR (ZPC) stanoveného Českou národní bankou k datu vzniku pojistné události.

    

2. Letecké pojištění — havarijní pojištění letadel

POJISTNÁ HODNOTA:

V souladu s VPP AVN 2014 část B. čl. VII je pojistnou hodnotou rozhodnou pro stanovení pojistné částky nová cena. Rozumí se nová

cena letadla včetně saučástl pro řízení a provoz, případné celni naklady apod. '

VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ:

Vedle výluk stanovených ve VPP AVN 2014 se pojištěni také nevztahuje na:

a) škodné události, které vznikly při letech na soutěžích. letech testovacích, letech s pozměněnou konstrukcí,

b) škodné události vzniklé na zdroji energie (baterie apod.), pokud nedošlo ve stejnou dobu a ztéže příčiny i kjinému poškození

letadla, za které je pojistitel povinen poskytn0ut plnění.

POJISTNÉ PLNĚNÍ:

Byl-Ii předmět pojištěni zničen nebo je-Ii pohřešován, poskytne pojistitel pojistné plnění odchylně od VPP AVN 2014 část B. čl. VIII

odst. 2. pism. a) ve výši odpovídajicí přiměřeným nákladům na znovuzřizeni takového předmětu, které jsou v době pojistné události

v místě obvyklé, sníženou o cenu využitelných zbytků, nejvýše však částku odpovidajici časové ceně předmětu pojištění. sníženou

o cenu zbytků. »

Časovou cenou je cena. kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanovi se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke

stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebojiným způsobem.

Živelnlmi pojistnými nebezpečími se rozumí požár; výbuch; úder blesku; naraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa jiného než

zde pojištěného, jeho části nebo jeho nákladu; vichřice, krupobití , sesouvánl půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina; pád stromů, stožárů

a jiných předmětů (vyjma samotného předmětu pojištění); zemětřesení o síle otřesů dosahujících nejméně 6 stupně EMS 98; náraz

vozidla, kouř, nadzvuková vlna.

3. Společná ustanoveni

3.1 Letadlem se rozumí BEZPILOTNÍ LETADLO anebo BEZPILOTNÍ SYSTEM.

3.2 Provozem letadla se rozumí pojížděni při startu a přistání, vzlet a přistání a samotný let letadla.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že pro vznik nároku na pojistné plnění za škodné události vzniklé při provozu letadla musí být letadlo

v přímém dohledu pilota ve smyslu ustanovení 4 Doplňku X leteckého Předpisu L2.

3.4 V případě pojistné události spočívající v krádeži vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění odchylně od VPP AVN 2014 část B.

čl. V odst. 1 písm. g) aj) pouze v případě, že byl předmět pojištění v době vzniku pojistné události uložen:

a) uvnitř budovy s uzamčenými dveřmi / vraty a zevnitř náležitě uzavřenými okny či dalšími otvorovými výplněmi,

b) v řádně uzavřeném a uzamčeném motorovém vozidle.

3.5 Vedle povinností stanovených VPP AVN 2014 je pojištěný povinen mimojiné dodržovat pravidla, která upravuje DOPLNĚK

X-Bezpilotní systémy, Předpisu L2 — Pravidla létání a Dodatek 4 — Systémy dálkového řízení letadla, Předpisu L2. Uvedené

dokumenty jsou dostupné na webu letecké informační služby v sekci předpisy, adresa http:/IIis.rIp.cz.

3.5a Jedná-li se o vzdušný prostor SR, je pojištěný povinen nad rámec bodu 3.5 dodržovat povinnosti a pravidla „rozhodnutie

Dopravného úradu č. 1/2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu Iietadlom spósobilým lietat' bez pilota vo vzdušnom

priestore Slovenskej republiky“.

3.6 Vznik škodné události oznámí pojistník (pojištěný) neprodleně po jejím zjištění na tel.:Mnebo na adrese:

čSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, Odbor klientského centra, Masarykovo náměstí 1 , ardubice.

3.7 Je-Ii zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným nebo oprávněnou osobou spotřebitel, má právo na tzv. mimosoudní řešení

spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění než

ze životního pojištění je Česká obchodní inspekce (internetové adrese České obchodní inspekce: http:/lwww.coi.cz/).

Výhradním zprostředkovatelem tohoto produktu je RENOMIA GROUP.
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Příloha č.1 k pojistné smlouvě č. 8061401912

DOLOŽKA - AVN 52 E

Rozšíření pojistného krytí v pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla (dále jen

„doložka")

1.

5.

Tato doložka navazuje na Všeobecné pojistné podmínky Pojištění letectví VPP AVN 2014 (dále jen „VPP AVN

2014") a blíže vymezuje práva a povinnosti účastníků pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem

letadla sjednaného dle části C. VPP AVN 2014 výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Smluvní strany výše uvedené pojistné smlouvy v souladu s částí A. čl. XIII odst. 5. VPP AVN 2014 sjednávají,

že pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla sjednané výše uvedenou pojistnou

smlouvou se ruší účinnost ustanovení části A. čl. Vl odst. 1 pism. a) a b) VPP AVN 2014. Dohoda smluvních

stran výše uvedené pojistné smlouvy obsažená v předchozí větě je v souladu s ustanovením § 548 odst. 2

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

sjednána s rozvazovací podmínkou, že účinky této dohody pominou (a výluka z pojištění obsažená

v ustanovení VPP AVN 2014 části A. čl. Vl odst. 1. písm. a) a b) opét nabude pro pojištění odpovědnosti za

újmu způsobenou provozem letadla sjednané výše uvedenou pojistnou smlouvou účinnosti), nastane-li některá

z právních či faktických skutečností uvedených v odst. 6. této doložky.

Ustanoveními této doložky se řídí pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla dle části C.

VPP AVN 2014 sjednané výše uvedenou pojistnou smlouvou v té části svého obsahu, která se vztahuje na

odpovědnost za újmu způsobenou v příčinné souvislosti s:

a) válkou, invazí, aktivitou cizích nepřátel, nepřátelskými akcemi (at byla vyhlášena válka či nikoliv),

občanskou válkou, povstáním, revolucí, vzpourou, vyhlášením stanného práva, vojenskými nebo

uchvatitelskými silami nebo pokusy o uchvácení veřejné moci,

b) stávkou, vzpourou, občanskými nepokoji nebo,

c) jakýmkoliv činem jedné nebo více osob bez ohledu na to, zda se jedná o agenty jakékoliv suverénní veřejné

moci, který byl vykonán za politickými nebo teroristickými účely, a zda újma, ke které dojde byla způsobena

z nedbalosti nebo úmyslně,

d) sabotáží,

e) konfiskací, znárodněním, zmocněním se, přinucením k vydání, zadržením, přivlastněním, přisvojením si

majetku či výkonu vlastnického práva vládou nebo podle příkazu vlády (at' vojenské nebo civilní) nebo

jiného orgánu veřejné moci,

f) únosem či jakýmkoliv protiprávním uchvácenlm nebo nesprávným řízením letadla nebo posádky (včetně

jakéhokoliv pokusu o takové uchvácení nebo řízení), které učinila bez souhlasu pojištěného jedna nebo

více osob na palubě letadla.

Omezenípojistného krytí

Smluvní strany výše uvedené pojistné smlouvy v souladu s části A. čl. XIII odst. 5. VPP AVN 2014 sjednávají,

že odchylně od části C. čl. V odst. 2. VPP AVN 2014 pojistné plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné

události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (je-Ii pojištění sjednáno na dobu kratší, v průběhu doby

trvání pojištění) v příčinné souvislosti s některou ze skutečnosti uvedených v odst. 3. písm. a) —f) této doložky

je omezeno limitem pojistného plnění shodným s limitem pojistného plnění sjednaným výše uvedenou pojistnou

smlouvou či jejími přílohami pro každé jednotlivé letadlo k němuž se pojištění odpovědnosti za újmu

způsobenou provozem letadla sjednané dle části C. VPP AVN 2014 vztahuje, maximálně však částkou 10 000

000 SDR (tzv. zvláštních práv čerpání, tj. jednotky stanovené Mezinárodním měnovým fondem).

Smluvní strany výše uvedené pojistné smlouvy sjednávají, že výše limitu pojistného plnění za jednu a všechny

pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (je-Ii pojištěni sjednáno na dobu kratší, v průběhu

doby trvání pojištění) v příčinné souvislosti s některou ze skutečnosti uvedených v odst. 3. písm. a) — f) této

doložky odpovídá nižší z uvedených hodnot v předchozí větě tohoto odstavce.

Smluvní strany výše uvedené pojistné smlouvy dále sjednávají, že konečnou a nezpochybnitelnou hornl hranicl

pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaného výše uvedenou pojistnou smlouvou za jednu a všechny

pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (je-li pojištěni sjednáno na dobu kratší, v průběhu

doby trvání pojištění), bez ohledu na to, zda tyto pojistné události nastaly v příčinné souvislosti se skutečnostmi

uvedenými v této doložce nebo v textu samotné výše uvedené pojistné smlouvy, je součet limitů pojistného

plnění sjednaných výše uvedenou pojistnou smlouvou či jejími přílohami pro každéjednotlivé letadlo k němuž

se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla sjednané dle části C. VPP AVN 2014 vztahuje.

Rozvazovací podmínka
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  Právní účinky dohody smluvních stran výše uvedené pojistné smlouvy obsažené vodst. 2. této doložky

pominou (tzn. práva a povinnosti účastníků pojištění vyplývající z této doložky zaniknou) okamžikem, není-li

dále v tomto odstavci doložky uvedeno jinak, kdy nastane kdekoliv na světě některá z následujících právních

či faktických skutečností:

a)

d)

vypuknutí války (bez ohledu na to zda byla válka vyhlášena či nikoliv) mezi dvěma nebo více z následujících

států, jmenovitě Francie, Čínská lidová republika, Ruská Federace, Spojené království Velké Británie a

Severního Irska, Spojené státy americké.

výbuch jakékoliv válečné zbraně využívající atomové nebo jaderné reakce, syntézy nebo jiné podobné

reakce nebo působení radioaktivní síly nebo látky po takovém výbuchu bez ohledu na to, kdekoli nebo

kdykoli ktakovému výbuchu dojde a bez ohledu na to, zda je letadlo, k němuž se vztahuje pojištění

sjednané výše uvedenou pojistnou smlouvou, do této situace přímo zapojeno.

je-Ii letadlo, kněmuž se vztahuje pojištění sjednané výše uvedenou pojistnou smlouvou, kýmkoliv

zabaveno.

doručení písemného sdělení kterékoliv ze smluvních stran výše uvedené pojistné smlouvy druhé smluvní

straně 0 tom, že na dalším trvání účinnosti dohody obsažené v odst. 2. této doložky nemá daná smluvní

strana další zájem; právní účinky dohody obsažené v odst. 2. této doložky v takovém případě pominou (tzn.

práva a povinnosti účastníků pojištění vyplývající z této doložky zaniknou) uplynutím sedmi dnů ode dne

následujícího po dni, kdy bylo takové sdělení jedné smluvní strany druhé smluvní straně doručeno.

Smluvní strany výše uvedené pojistné smlouvy v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku

sjednávají, že pojistitel je oprávněn svým jednostranným právním úkonem, tzn. i bez dohody s pojistníkem,

změnit územní rozsah pojištění sjednaného výše uvedenou pojistnou smlouvou. Právní úkon (rozhodnutí)

pojistitele o změně územního rozsahu pojištění sjednaného výše uvedenou pojistnou smlouvou nabývá

účinnosti uplynutím sedmi dnů ode dne následujícího po dni, kdy byl doručen pojistníkovi.
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Příloha č. 2 k pojistné smlouvě č. 8061401912 — seznam pilotů

 

Jméno Příjmení

 

Datum narození   
Počet nalétaných

hodin

  

V Praze dne 2.10.2018

po pls pops ovaCI o zpros re ova e e

,a.s.

 

 



RENOMIA
ERENOM'A NETWORK É Pojišťovna

Příloha: Nová prohlášeni pojistníka a závěrečná ujednání k pojistné smlouvě POJIŠTĚNÍ
BEZPILOTNICH LETADEL

Ujednává se, že odstavce číslo 1 až 4 této přílohy nahrazují odstavce číslo 1 až 3 části Prohlášení pojistníka
a Závěrečných ujednání uvedených v samotné pojistné smlouvě.

1. Elektronická komunikace:

1.1. V souladu s ustanoveními § 562. § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně
deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištěni mohou být učiněna také elektronickými
prostředky.

1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy. pojistitel a pojistník sjednávají, že právníjednánl
pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručena, bez
ohledu na to, zda se sjejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:

&) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,

b) na e—mailovou adresu účastníka pojištěni sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v dobé trvání pojištění,

c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovnictví Československé obchodni banky,
a. s.. přístupného účastníkovi pojištěni z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou,
a, s., nebo

d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele „Online klientská zóna“ přístupné účastníkovi pojištění
na internetové adrese pojistitele "ww.csobpojcz“ z titulu uzavřeni pojistné smlouvy.

2. Speciální ujednání o formě právních jednáni týkajících se pojištění:
2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zakoniku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že odchylně

od ustanoveni § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se pojištění, bez
ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněná
účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým
z následujících způsobů:

a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření
zaručeným elektronickým podpisem),

b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím

o telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo

o jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele
činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem kteíefonní komunikaci súčastnlky
pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí , za podmínky,
že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem
pořizován zvukový záznam, o jehož pořízení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým
automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,

c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“ (zřízené a
provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele
www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele
aktivační klíč (dále také jen „internetová aplikace").

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištěni jsou uvedena ve
všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součásti této pojistné smlouvy.

3. Registr smluv

3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a její
dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž
stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen
„registť) podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“).
má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv
uveřejnil sám.

3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých
oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a
všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od
pojistitele a pojistnlka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním
této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí
znečitelnéní všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistnika.
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3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejich dodatkůzveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich vyplývajících,vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění do budoucna.

3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran tétopojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokudse na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejich smluvních stran a s ohledem na obsah tétosmlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

4. Prohlášení pojístníka

4.1. Prohlášení pojistníka, je-II pojistník fyzickou osobou: Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzují, že

b} seznámení s informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která zapojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;

c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprostodostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všechmých případných dotazů k informačnímu memorandu;

d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pejístitele o tom, že Informační memorandum je a budezájemci o pojištění. resp. pojistníkovi a jinému účastníku pojištění k dispozici na internetových (webových)stránkách pojistitele na adrese www.csobgojcz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby,která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místěpojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzují, že v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb.,o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících sepojištění:

. členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a

. ostatním subjektům podnikajíclm v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy udělUje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících spojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednaljeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob. a tovčetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

4.4. Pojistník prohlašuje. že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele,které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dálepojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranýmiustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“. která by mohla býtpovažována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku. a souhlasí s nimi. Pojistníktaké prohlašuje. že jeho odpovědi na písemně dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanskéhozákoníku jsou pravdivé.

4.5. Pojistník také prohlašuje, že má objektivně existující pojistný zájem na sjednávaných pojištěních, kterýmisjednává pojištění své odpovědnosti případně svého majetku.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁNSKÁa

TECHNICKA UNlVERZITA OSTRAVA

Fakulta stavební

v..DEÁÍQ.£+€„„E_.U.5„.-in;20.18
   

razítko a podpis pojistnlka
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c503 POjišťOVna —— Informace pro pojišťovnu

ZKRÁCENÝ ZÁZNAM z JEDNÁNÍ

 

ČSOB Pojišťovna, a. 5., člen holdingu ČSOB

Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458

PSČ 532 18. Česká republika

IČO. 45534306, DIC: CZ699000761

Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 Zaznamenáni požadavků zájemce o pojištění pro splnění upozorňovací

tel.: 466 100 777. fax: 467 007 444, povinnosti pojistitele (dle ustanovení § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

e-mail: info©csobpoj.cz, www.csobgo'|.cz zákoníku, ve znění pozdějších předpiSů /dále také jen „zákon Č, 89/2012 Sb."/)

(dále též „pojistíte|')

 

   

 

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli

     

Ě.

Jméno a příjmení I Obchodní firma RENOMIA, a. s.

 
  
Zápis v registru PZ a samostatných likvidátorů
pojistných události České národní banky Registracni crslo: $011162PA Registrační číslo: $$

     
Údaje o klientovi Či zájemci o pojištění

 

Jméno a příjmení I Název I Obchodni firma: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

Bydliště I Sídlo: 17. listopadu 15/2172708 330strava-Poruba

 

Datum narozeni / IČ: 61989100

    
Požadavky a potřeby klienta

 

   Stavby: E] určené k podnikání |:! bytové domy
[] na jednom místě (adrese)

in' n'rské s'tě "né

D ze y ' D „ El na více místech (adresách)
 

Movrte vecr hmotne: El technologie zařizení D penize, ceniny apod. El na celém území ČR

zásob obraz ,starožitnosti, klenot „ . . .

D y D y y El na jinak definovaném miste

[] věci převzaté I užívané [] jiné '

 

 Finanční ztra'ty: D ušlý zisk, stálé náklady při přerušení provozu D jiné

Odpovědnost: EI z podnikání (jiné než dále uvedené) EI profesní Iiékaři, účetní-, architekti...) [:l zaměstnanců

 

[:] dopravce I zasílatel |:! statutární orgány El jiné

  Věci při přepravě: přepravu provádí: [j jiný režim [j klient sám |:! smluvní dopravce

Vozidla: [:I havarijní pojištění [] povinné ručení E] pojištění skel |:! jiné

Letadla: EI uveďte:

Jiné pojištěni, než výše uvedené: E uved‘te: Pojištění bezpilotních letadel

Bližší specifikace požadavků a potřeb klienta, včetně základních parametrů pojištění, např. limitů pojistného plnění,

spoluúčasti apod.:*) Nutno vždy vyplnit! Pojištění odpovědnosti — limit plnění 750 tisíc SDR, územní rozsah Evropa , Havarijní

pojištění —— pojistná částka 26851 Kč, spoluúčast 10%, územní rozsah Evropa

Nabízené pojištění Ž

Nabidka pojištěni odpovídá návrhu pojistné smlouvy č. 8061401912 pojistného produktu Pojištění bezpilotních letadel

 

 

 

 

     
Upozornění CSOB pojišťovny pro klienty: pojišťovací zprostředkovatel je ČSOB Pojišťovnou pověřen ktomu, aby vrámci

předsmluvních jednáni upozornil klienta na případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním.
 

Výčet a duvody případných nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním *) 3|

 

 

Klient svým podpisem potvrzuje že jeho požadavky a potřeby související se sjednávaným pojištěním jsou zaznamenávány jasně, přesně, úplně a !

srozumitelně a informace mu byly poskytnuty srozumitelné, a to před uzavřením pojistné smlouvy Záznam těchto požadavků potřeb a informací odráží '“

všechny podstatné skutečnosti Klient bere na vědomí, že tento dokument, spolu suzavřenou pojistnou smlouvou, složí ČSOB Pojišťovně pro

vyhodnocení požadavků klienta ve smyslu § 2789 zákona č 89/2012 Sb. Klient SVým podpisem potvrzuje, žepřšvzaloriggílčghoto %Wentx druhé

vyhotovení dokumentu obdrží ČSOB Pojišťovna třetí a čtvrté vyhotove-

rgčr-iNICKA UNIVERZITA OSTRAVA ]

L'akulio stavební

285313338310

..6

po pls lent -      

  
  

 

V Praze Dne 2. 10. 2018

podpis pojišťovacího

*) v případě nedostatku místa použijte volný list papíru jako přílohu zprostředkovatele  
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Infomlace pojistitele pro zájemce o pojištění

Informace o produktu

Pojistitel sjednává následující pojištění bezpilotních letadel, které může být sjednáno v níže uvedeném rozsahu:

„Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla"

Pojištění se řídí VPP AVN 2014 část C a sjednává se v rozsahu:

I právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s provozováním bezpilotního

letadla;

I územní platnosti s volbou Česká republika a Slovenská republika nebo Evropa;

I limitu pojistného plnění s volbou od 1 000 000 Kč (pro neregistrovaná letadla) až po 750 000 SDR (pro registrovaná i neregistrované

letadla). .

„Havarijní pojištění letadía“

Pojištění se řídí VPP AVN 2014 část B a sjednává se:

I pro bezpilotní letadla registrovaná i neregistrované Úřadem pro civilní letectví;

I pro bezpilotní letadla vč. integrované výbavy (integrovaného podvěsu) dodané výrobcem/prodejcem letadla s maximální vzletovou

hmotnosti do 10 kg a včetně pozemních součástí nutných k řízení a provozu letadla;

I s volitelnou územní platností Česká republika a Slovenská republika nebo Evropa (dle zvolené územní platnosti v Pojištění

odpovědnosti za újmu);

I s pojistným plněním v nových cenách. maximálně však do časové ceny bezpilotního letadla:

I se spoluúčastí dle volby pojistníka (minimálně 10 % z pojistného plnění);

I bez nutnosti odborné kvalifikace pilota letadla (v takovém případě je v prvních 30 dnech od počátku pojištění uplatněna spoluúčast

50 % z pojistného plnění);

I v rozsahu ,

(i) během provozu letadla pro případ náhlého poškození, zničení nebo pohřešování způsobené jakoukoliv nahodilou škodní událostí,

která není pojistnými podmínkami vyloučena — tzv. allriskové krytí;

(il) mimo provoz letadla pro případ poškození. zničení nebo pohřešování způsobené živelními pojistnými nebezpečími, krádeží

vloupáním, loupeží, při přepravě jako nákladu dopravními prostředky. '

Ustanovenípojistných podmínek která by klient nemusel očekávat

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné

plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění

jsou obsaženy v Části A VPP AVN 2014. ostatní poté v dalších částech VPP AVN 2014 a ve smluvních ujednáních.

Pojistně plnění z Havarijního pojištění se poskytuje nejvýše do časové ceny bezpilotního letadla.

Pojištěný je povinen mimo jiné dodržovat obecně závazné právní předpisy, jako např. Doplněk X leteckého předpisu L2. Ponišení

povinností může vést ke krácení pojistného plnění.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky

I Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 roku. Výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištěni.

I Pojistné je možné platit bezhotovostním převodem na účet pojistitele, v hotovosti na obchodních místech pojistitele nebo

prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může být sjednáno

placení pojistného roční nebo pololetními čí čtvrtletními splátkami. Splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.

I Bankovní účet pojistitele pro úhradu pojistného: 180135112/0300.

I Daňové aspekty pojištěni jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky. zejména zákonem č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

I Platnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. Pojistitel je podle pojistných

podmínek oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislosti se změnami vymezených

podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného na další pojistné období.

 

 



Informace o pojistné smlouvě a pojištění

I Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou.

I Délka pojistné doby je 24 měsíců, není—Ii ujednáno jinak.

I Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.

I Pojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy.

I Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku. poskytne pojistitel na vyžádání

pojistníkovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.

Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

I dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části.

I výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,

I výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události,

I výpovědí ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období,

I odstoupením od pojistné smlouvy.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

I Pojistm'k může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozomí na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky

nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy přijednání o uzavření smlouvy nebo její změně.

I Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od smlouvy se

vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákon'ku.

I Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího

uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupení od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat oznámení odstoupení v

této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou uvedeny na konci tohoto

dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené formou

obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákonům.

I Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na níže uvedenou adresu sídla pojistitele.

Řešení sporu

 

 

I Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem.

I Pro soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně & místně příslušné soudy v České republice.

I Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že

stížnost přijal, jakož i o Způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel

má možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně

pojišťovnictví.

I Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociaci pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).

I Je-lí zájemcem o pojištění. pojistníkem. pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel. má právo na tzv.:

- mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným o ánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

vzniklých z jiných druhů pojištění než ze životního pojištění, je eská obchodní inspekce (internetová adresa České

obchodní inspekce: http:/lwww.coi.czl).

- alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím

platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese

http:/lec.europa.eu/consumerslodrl. E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby

pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info©csobpoj.cz.

Vaše pojišťovna (pojistitel) Zástupce pojišťovny

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Název fjméno, adresa sídla / místa podnikání, telefon.

Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice e-maíl

IČO: 45534306

zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové. oddíl B, vložka 567
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Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb.,

o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Název a sídlo orgánu dohledu

Česká národní banka, se sídlem Praha na adrese

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1   
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obecné principy, jako např. práva a povinnosti účastníků pojištěn/', vznik a zánik pojištění, obecné výluky z pojištěni,

jak spolu budeme komunikovat a pod.

ČÁST B. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ LEI'ADEL ............................................. str. 5

jaká letadla jsou pojištěna, jakýje rozsah pojištěni resp. na jaké události se pojištěni nevztahuje. jaké jsou povinnosti

pojištěného, způsob stanovení pojistného plnění a pod,

čásr c. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPÚSOBENOU PROVOZEM LEI'ADLA ..................... str. 7

pro povinné pojištění odpovědnosti ve smyslu Evropské i tuzemské legislativy je důležitá právě tato část

ČÁST D. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU NA LEFADLE .................................. str. 8

pilotům létajícím na zapůjčených letadlech právě toto pojištěni poslg/tuje ochranu pro případ, kdy způsobí na letadle

škodu a budou povinniji uhradit

ČÁST E. VÝKLAD POJMÚ ..................................................... str. 10

pojmy použit/ené v textu těchto pojistných podmínek

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění letectví VPP AVN 2014 (dále jen „VPP AVN 2014") stanoví základní rozsah práv

a povinností účastníků pojištění. kterými jsou pojistitel a pojistnik jakožto smluvní strany, pojištěný a každá další osoba, které z pojištění

vznikne právo nebo povinnost.

2. Pro všechna pojištění sjednaná dle těchto VPP AVN 2014 platíi příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zakonk ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoni ").

3. Pojištění sjednaná dle VPP AVN 2014 jsou pojištěními škodovými.

4. VPP AVN 2014 jsou nedflnou součásti pojistné smlouvy.

„

 
čÁST A. OBECNÁ ČÁST __

ČLÁNEK ! Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilé škodná událost krytá pojištěním.

2. ZpůsobiIa-Ii úmyslně pojistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, vznika

právo na pojistné plnění jen tehdy. bylo-Ii to výslovně ujednáno, anebo stanoví-Ii tak občanský zákoník nebo jiný zakon.

3. Pojistnou událost pro jednotlivá pojištění blíže vymezují tyto VPP AVN 2014 a ujednání pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II Cizí pojistné nebezpečí

1 . V případě, že pojistník uzavřel ve vlastní prospěch pojistnou smlouvu. kterou je sjednáno pojištění vztahující se na pojistné nebezpečí

jako možnou příčinu vzniku pojistné události u třetí osoby. může pojistník uplatnit právo na pojistné plnění, pokud prokáže splnění

povinností dle ustanovení § 2767 odst. 1 občanského zákoníku (zejména souhlas pojištěného, že právo na pojistné plnění nabude

pojistnm). Neprokáže-li pojistnn< souhlas pojištěného podle předchozí věty nejpozději do konce sjednané pojistné doby. nebo nejpozději

do skončení časově posledního šetření škodné událostí jejíž šetření probíhá po uplynutí pojistné doby, nabývá právo na pojistné plnění

pojištěný.

čLÁNEK Ill Povinnosti účastníků pojištění

1. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojištěný dále povinen:

a) pojistiteli nebo jím pověřeným osobám umožnit vstup do pojištěných objektů nebo jiného místa pojištění a umožnit jim posoudit

rozsah pojistného rizika. Dále je povinen pojistiteli nebo jím pověřeným osobám předložit k nahlédnutí projektovou, požárně

technickou. účetní a jinou pojistitelem požadovanou dokumentaci nutnou k posouzení pojistného rizika. umožnit pojistiteli pořídit

si kopie této dokumentace; zároveň je povinen umožnit pojistiteli přezkoumání činnosti zařízení sloužících k ochraně pojištěného

majetku.

b) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny ve skutečnostech. na které byl písemně tázán při sjednávání
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pojištění, zejména skutečnost, že došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty pojistného zájmu (předmětu

pojištěno nebo místa pojištění,

c) pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit všechny změny týkající se skutečností, které jsou obsahem pojistné smlouvy (zejména

změnu vlastnictví či spoluvlastnictví majetku, k němuž se pojištění vztahuje apod.), a všechny změny v identiňkačních údajích

pojištěného (zejména změnu v adrese skutečného bydliště pojištěného),

d) počínat si při veškerém svém jednání (právním i neprávním; pň konání i případném opomenuto tak, aby škodná událost nenastala,

zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou pojištěnému uloženy právními

předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, a také nesmí trpět porušování těchto povinností

ze strany třetích osob. Pokud již nastala škodná událost, je pojištěný povinen učinit opatření směřující k tomu, aby vzniklá újma

nenarůstala,

e) je-Ii v souvislosti se škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu, správnmo deliktu nebo přestupku, bez zbytečného

odkladu oznámit škodnou událost Policii České republiky nebo jinému příslušnému orgánu veřejné správy,

f) došlo-li ke škodné událostí, neměnit stav škodnou událostí způsobený, dokud nejsou postižené hodnoty pojistného zájmu

(předměty pojištěno pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty, nejdéle však 10 pracovních dnů od oznámeni škodné

události. To však neplatí, je-Ii taková změna nutná z bezpečnostních nebo hygienických důvodů nebo proto, aby následky škodné

události byly zmírněny; v těchto případech je pojištěný povinen zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu škodné události, zejména

uchováním poškozených předmětů pojištění nebo jejich součástí, fotografickým nebo filmovým materiálem, videozáznamem

a svědectvím třetích osob,

9) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu újmy nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti

s pojistnou událostí vzniklo,

h) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že sjednal proti témuž pojistnému nebezpečí a vztahující se na tutéž hodnotu

pojistného zájmu po tutéž pojistnou dobu další pojištění u jiného pojistitele a sdělit pojistiteli obchodní firrnu nebo název tohoto

pojistitele a výši sjednané horní hranice pojistného plnění,

i) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že byl nalezen předmět pojištění pohřešovaný v souvislosti s pojistnou či škodnou

událostí.

2, Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je oprávněná osoba dále povinna bez zbytečného odkladu, nejdéle

však do 15 dnů od zjištění škodně události. oznámit pojistiteli, že škodná událost vznikla. Stejnou povinnost má jakákoliv osoba, která

oznamuje pojistiteli vznik škodné události a která má na pojistném plnění právní zájem.

8. Vedle povinností stanovených obecné závaznými právními předpisy je pojistník dále povinen:

a) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny ve skutečnostech, na které byl písemně tázán při sjednávání

pojištění, zejména skutečnost. že došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty pojistného zájmu (předmětu

pojištěno nebo místa pojištění,

b) pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit všechny změny týkající se skutečností, které jsou obsahem pojistné smlouvy (zejména

změnu vlastnictví či spoluvlastnictví majetku, k němuž se pojištění vztahuje apod.), a všechny změny v identiňkačníoh údajích

pojistnika a pojištěného (zejména změnu v adrese skutečného bydliště pojistnika a pojištěného),

<:) bez zbytečného odkladu pojištěnému (je-Ii odlišný od pojistníka) oznámit, že sjednal pojištění vztahující se na hodnotu pojistného

zájmu pojištěného a seznámit pojištěného s právy a povinnostmi, které pro ného ze sjednaného pojištění vyplývají,

d) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že sjednal proti témuž pojistnému nebezpečí a vztahující se na tutéž hodnotu

pojistného zájmu po tutéž pojistnou dobu daiší pojištění u jiného pojistitele a sdělit pojistiteli obchodní firmu nebo název tohoto

pojistitele a výši sjednané horní hranice pojistného plnění. *

V případě. že se pojištění vztahuje na hodnotu pojistného zájmu pojištěného odlišného od pojistníka, ma' pojistnn< stejné povinnosti jako

pojištěný.

4. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojistitel dále povinen:

a) vrátit osobě uplatňující právo na pojistné plnění doklady, které si vyžádá a které pojistiteli poskytla pro šetření existence a rozsahu

jeho povinnosti plnit.

b) umožnit osobě uplatňující právo na pojistné plnění nahlédnout do podkladů, které pojistitel soustředil v průběhu šetření škodné

události a poň'dit si jejich kopii.

ČLÁNEK IV Vznik, změny a zánik pojištění

1. Pojištění vzniká na základě písemné pojistné smlouvy. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li

v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Pojištění se sjednává na dobu uvedenou v pojistné smlouvě (pojistná doba).

Změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je neplatná.

Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného ve smyslu občanského zákoníku během pojistné doby nepřerušuje.

Pojištění, vedle ostatních důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech, zaniká písemnou výpovědí pojistníka nebo

pojistitele. kterou mohou smluvní strany po každé škodné události podat, a to do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku škodné

události pojistiteli. Dnem doručenívýpovědi počíná běžet měsíčnívýpovědní doba, jejímž uplynutím pojištěnízaniká. V případě povinného

pojištění lze podle tohoto odstavce postupovat pouze, pokud je takový postup v souladu s ustanovením § 2781 občanského zákoníku.

6. V případě nezaplacení pojistného pojistnn<em ani v dodatečné lhůtě stanovené pojistitelem v upomínoe. zanikne pojištění odchylně

od ustanovení § 2804 občanského zákoníku dnem následujícím po marném uplynutí této dodatečné lhůty.

7. Pojistitel má právo v případě, že dojde změnou právní úpravy k rozšíření odpovědnosti za újmu nebo rozsahu náhrady újmy, pojištění

odpovědnosti za újmu písemně vypovědět nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti právního předpisu. který tuto změnu zavádí .

Dnem doručení výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

8. Změní-Ii se vlastník nebo spoluvlastník předmětu pojištění. ke které se vztahuje sjednané pojištění, a tento vlastník nebo spoluvlastník

nebyl pojistníkem, pojištění oznámením této změny pojistiteli odchylně od ustanovení § 2812 a § 2867 občanského zákoníku nezanika'.

Práva a povinnosti pojištěného ze sjednaného pojištění přecházejí z vlastnika, který přestal být pojištěným, na nového nabyvatele.

9. Nejedná-Ii se o případ uvedený v odst. 8 tohoto článku, potom pojištění majetku a pojištění související s vlastnickým právem zaniká

oznámením změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistiteli.
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1.

10.

11.

12.

Pojistnik je povinen platit pojistné, a to běžné nebo jednorázové, podle toho, co bylo dohodnuto v pojistné smlouvě. Je-Ii sjednáno

placení běžného pojistného. je délka pojistného období stanovena na jeden pojistný rok.

Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. Pojistitel je oprávněn ověňt si u pojištěného správnost údajů rozhodných pro stanovení

výše pojistného.

Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období, jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.

V pojistné smlouvě je možné ujednat, že pojistnk uhradí pojistné (běžné nebo jednorázové) ve splátkách. V tomto případě se ve smyslu

ustanovení § 1931 občanského zakoniku ujednává, že pokud nebude některá ze splátek pojistného zaplacena nejpozději v den

splatnosti této spláth, stává se tímto dnem splatnou zbývající část pojistného, pokud pojistitel písemně požádá o její zaplacení nejpozději

k datu splatnosti nejbližší příští splátky.

Je-Ii v pojistné smlouvě ujednáno placení běžného pojistného ve splátkách dle odst. 4. tohoto článku, je splatnost pojistného následující:

a) v případě pololetních splátek jsou splátky pojistného splatné prvního dne každého pojistného období a dne, na který připadá konec

lhůty v délce 6 měsíců a počítané od prvního dne každého pojistného období,

b) v případě čtvrtletních splátek jsou splátky pojistného splatné prvnmo dne každého pojistného období a dne, na který připadá konec

lhůty v délce 3. 6 a 9 měsíců a počítané od prvního dne každého pojistného období.

Nebylo-li v pojistné smlouvě výslovně dohodnuto jinak nebo nejedná—li se o případ úhrady pojistného prostřednictvím pojišťovacího

zprostředkovatele, pojistné se považuje za uhrazené okamžikem jeho phpsání na účet pojistitele nebo jeho úhradou pojistiteli v hotovosti.

Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-Ii v občanském zákoníku, v těchto VPP AVN 2014 nebo v pojistné smlouvě

stanoveno jinak.

Nastala-Ii pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná

událost nastala. Jde-li o jednorázové pojistné. náleží pojistiteli celé pojistné za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

V souladu s ustanovením § 2785 a § 2786 občanského zákoníku pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistitel má právo. v souvislosti

se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, upravit výši běžného pojistného na další pojistné období. Změnami

podmínek ve smyslu předchozí věty se pro účely těchto VPP AVN 2014 rozumí i:

a) změna ve škodném poměru, nebo

b) změna právní úpravy rozšiřující odpovědnost za újmu nebo rozsah náhrady újmy v pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného dle odst. 9. tohoto článku pojistnlkovi sdělit nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před

splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

Nesouhlasí-Ii pojistnn< se změnou pojistného dle odst. 9. a 10. tohoto článku. může tento svůj nesouhlas pojistiteli sdělit písemně

nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím

pojistného období bezprostředně předcházejícího pojistnému období, na které pojistitel nově stanovil výši pojistného. Neupozornil-Ii však

pojistitel na tento následek pojistnika ve sdělení podle odst. 10. tohoto článku, trvá pojištění nadále a výše pojistného se při nesouhlasu

pojistníka nezmění.

Pokud pojistnn< svůj písemný nesouhlas s nově stanovenou výší pojistného dle odst. 11. tohoto článku pojistiteli nedoručí. má se za to,

že pojistnik s novou výší pojistného souhlasí, a to i se všemi ztoho vyplývajícími povinnostmi.

ČLÁNEK Vl Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na škodné události vzniklé:

a) v důsledku válečných událostí, vzpour, povstání nebo jiných násilných nepokojů majících charakter povstání či revoluce,

b) v důsledku teroristických aktů, stávek nebo zásahem veřejné moci a v příčinné souvislosti s nimi,

c} jadernou energii, zářením všeho druhu a radioaktivní kontaminací,

d) v důsledku vady. kterou měla pojištěná věc již v době sjednání pojištění. a která měla či mohla být známa pojistníkovi nebo

pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli.

Pojištění se nevztahuje na škodné události, v souvislosti s kterými uvede oprávněná osoba při uplatňování práva na pojistné plnění

vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této

pojistné události zamlčí.

Další výluky z pojištění mohou být uvedeny v dalších částech těchto pojistných podmínek, navazujících pojistných podmínkách

a v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK VII Pojistné plnění

1.

2.

3.

Veškeré ceny při poskytování pojistného plnění pojistitele (nové, časové. jiné) nebo stupně opotřebení, budou vždy odborně stanoveny

pojistitelem, případně stanoveny k tomu způsobilou osobou po dohodě s pojistitelem.

Pojistitel poskytne pojistné plnění v penězích v tuzemské měně (česká koruna), nevyplývá-li z obecně závazných právních předpisů jinak.

Je-li pojištěným v právním vztahu pojištění věci a jiného majetku, z něhož je pojistitelem poskytováno pojistné plnění, plátce daně

z přidané hodnoty (dále také jen „DPH"), poskytne pojistitel pojistné plnění bez DPH s výjimkou případů, kdy pojištěný. coby plátce DPH,

nemůže z důvodů vyplývajících z obecné závazných právních předpisů uplatnit nárok na odpočet DPH. Pravidlo vyplývající z předchozí

věty není nijak dotčeno tím, zda pojištěný je či není oprávněnou osobou.

.Je-li poškozeným v právním vztahu pojištění odpovědnosti, z něhož je pojistitelem poskytováno pojistné plnění, plátce DPH, poskytne

pojistitel pojistné plnění bez DPH s výjimkou případů, kdy poškozený, coby plátce DPH, nemůže z důvodů vyplývajících z obecně

závazných právních předpisů uplatnit nárok na odpočet DPH. Pravidlo vyplývající z předchozí věty není nijak dotčeno tím, zda poškozený

je či není oprávněnou osobou.

1 . Pojistitel a pojistník sjednávají, že oprávněné osobě půjde k tůi určitá část úbytku majetku nastalého v příčinné souvislosti s pojistnou

událostí (dále také jen „spoluúčast").
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2. Spoluúčast je v pojistné smlouvě vyjádřená sjednanou pevnou částkou. procentem, jejich kombinací nebo i jiným způsobem.

3. Odchylně od ustanovení § 2815 občanského zákoníku pojistitel a pojistník sjednávají, že spoluúčast se nestanoví z hodnoty úbytku

majetku nastalého v příčinné souvislosti s pojistnou událostí. Spoluúčast se stanoví z hodnoty pojistného plnění, na které by po

zohlednění všech ustanovení pojistné smlouvy upravujících pojistné plnění (např. ustanovení o horní hranici pojistného plnění apod.)

vzniklo oprávněné osobě jinak, právě před odečtením sjednané spoluúčasti. právo (dále také jen „hrubá výše pojistného p|nění").

4. Spoluúčast pojistitel odečte od hrubé výše pojistného plnění. Rozdíl obou částek, tzn. hrubé výše pojistného plnění a spoluúčasti, je

pojistným plněním, na něž vzniká oprávněné osobě za pojistnou událost právo.

5. Pokud hrubá výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.

6. V pojistné smlouvě může být sjednána také spoluúčast — neodčetná, která se od hrubé výše pojistného plnění neodečítá. do její výše

se však pojistné plnění neposkytuje.

ČLÁNEK |x Zachraňovací náklady

1. Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události,

b} zmírnění následků již nastalé pojistné události.

c) odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických

či bezpečnostních důvodů.

2. Pojistitel nahradí:

a) zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob max. do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění

stanovené pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkaly,

b) ostatní zaohraňovací náklady max. do výše 10 %, vždy z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění a pojistné

nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 100000 Kč ze všech pojištění sjednaných dle

těchto VPP AVN 2014 v jedné pojistné smlouvě.

3. Výše vyplacené náhrady zachraňovacích nákladů se do pojistného plnění nezapočítává.

 

ČLÁNEK x Zvláštní ustanovení o formě právníchjednání týkajících se pojištění

1. Pro účely právních jednání týkajících se pojištění učiněných způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě, pojistitel a pojistník sjednávají

následující:

a) Pojistitel a pojistnn< sjednávají, že prostřednictvím internetové aplikace mohou Účastníci pojištění činit pouze taková právní jednání

týkající se pojištění. které tato aplikace v čase učinění právním jednání technologicky umožňuje.

b) Aktivačním klíčem se pro Účely pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek rozumí číselný nebo alfanumerický

kód doručený pojistitelem účastnn<ovi pojištění, jehož správné zadání je nepřekročitelnou technologickou podmínkou každého

jednotlivého přístupu do internetové aplikace. Je-Ii prostřednictvím internetové aplikace učiněno jakékoliv právníjednání adresované

pojistiteli za použití aktivačniho klíče. má se za to. že toto právní jednání činil účastník pojištění, jemuž byl aktivační klíč pojistitelem

poskytnut. V zájmu právní jistoty účastníků pojištění může být učinění právního jednání účastníka pojištění adresovaného pojistiteli

prostřednictvím internetové aplikace kromě použití aktivačan klíče podmíněno i dalším bezpečnostním prvkem (např. dalším, tedy

druhým, číselným či alfanumerickým kódem zaslaným k Očinění právnmo jednání pojistitelem účastnkovi pojištění např. formou

SMS zprávy na jeho mobilní komunikační zařízení).

c} Právní jednání učiněná účastnn<em pojištění prostřednictvím internetové aplikace se považují za doručena pojistiteli, bez ohledu

na to, zda se s jejich obsahem pojistitel skutečně seznámil, okamžikem zobrazení obsahu právního jednání účastnnfta pojištění

v internetové aplikaci na straně pojistitele. které pojistitel účastníkovi pojištění elektronicky prostřednictvím této aplikace potvrdí

informativním textem potvrzujícím doručení právnmo jednání pojistiteli.

d) Právníjednání učiněná pojistitelem prostřednictvím internetové aplikace se považují za doručené účastnkovi pojištění, bez ohledu

na to, zda se s jejich obsahem účastnm pojištění skutečné seznámil, okamžikem jejich doručení do datového prostoru účastníka

pojištění v internetové aplikaci.

a) Povinnosti všech účastníků pojištění související s využíváním internetové aplikace:

' Účastník pojištění odpovídá za to, Že právní jednání nebo oznámení týkající se pojištění adresovaná pojistiteli bude

prostřednictvím internetové aplikace činit pouze osobně.

- Účastník pojištění je povinen neopouštět počítač nebo jiné komunikační zařízení, jehož prostřednictvím využívá internetovou

aplikaci, během pňhlášení účastníka pojištění k internetové aplikaci. zejména během činění právních jednání či oznámení

týkajících se pojištění prostřednictvím internetové aplikace.

. Účastník pojištění je povinen chranit svůj aktivační klíč, držet ho v tajnosti, nesdělit ho či nezpřistupnit jakékoliv třetí osobě

a činit obvyklá bezpečnostní opatření před přístupem třetích osob k aktivačnímu klíči.

. Účastnm pojištěníje povinen neprodleně po zjištění podezření na to, že by jeho aktivační klíč mohl být vyzrazen či zpřístupněn

jakékoliv třetí osobě nebo zneužit jakoukoliv třetí osobou oznámit toto své podezření pojistiteli a postupovat dále dle jeho

pokynů (zejména např. na výzvu pojistitele a dle jeho pokynů změnit aktivační klíč apod.).

' Účastnn< pojištění je povinen ph využívání internetové aplikace používat pouze jím vlastněné nebo jím oprávněně užívané

počítače nebo jiná komunikační zařízení vybavené či vybavená pouze oprávněně (legálně) získaným a instalovaným softwarem.

čLÁNEK XI Společná ustanovení

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. je místem pojištění území České republiky.

2. Písemná právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.

3 Adresná právníjednání pojistitele týkající se pojištění učiněná v písemné listinné formě a oznámení pojistitele učiněná v písemné listinné

formě (dále také jen „písemnosti“) se účastníkům pojištění doručuji na jimi posledně uvedenou adresu místa skutečného či uváděného

bydliště, respektive na adresu skutečného či ve veřejném rejstřmu zapsaného sídla. Uvedl-li pojistník v pojistné smlouvě korespondenční

adresu (v poli nadepsaném „Korespondenční adresa"), projevuje tím svou vůli, aby mu písemnosti byly domčovány právě na tuto

korespondenční adresu se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími, a písemnosti se doručuji na tuto adresu, vždy však pouze
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na adresu v České republice.

4. Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednaná se řídí českým právním řádem.

5. Všechny spory vyplývající z pojištění nebo v souvislosti s ním vzniklé budou, nedojde-li k dohodě, řešeny u příslušného soudu v České

republice podle českého práva.

6. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP AVN 2014.

7. Tyto VPP AVN 2014 nabývají účinnosti dne 1. dubna 2018.

čAST B.                          

ČLÁNEK l Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

Pouze'je--li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno havarijní pojištění letadel dle této ČÁSTI B VPP AVN 2014, sjednává se pojištění pro případ

náhlého poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou škodnou událostí, která není dále v ČÁSTI A nebo B

těchto VPP AVN 2014 nebo pojistné smlouvě vyloučena.

ČLÁNEK || Předmět pojištění

i. Pojištění se vztahuje na letadlo, sportovní létající zařízení a jejich obvyklou výbavu (dále také „letadlo“), které:

a) je uvedeno v pojistné smlouvě a,

b) jeho vlastníkem je pojištěný uvedený v pojistné smlouvě a,

c) pro nějž je v pojistné smlouvě uveden způsob využití

Pouzeje--Ii tak výslovně ujednáno v pojistné smlouvě pojištění se vztahujeI na mimořádnou výbavu letadla, kteráje v pojistné smlouvě

blíže speciňkována.

Pouzeje-l-i tak výslovně ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje| na cizí letadla, která pojištěný uvedený v pojistné smlouvě

po právu užívá neboje převzal od fyzické nebo právnické osoby na základě smlouvy s vlastníkem předmětu pojištění

ČLÁNEK lll Misto pojištění

1. Pojištění sjednané podle ČÁSTI B těchto VPP AVN 2014 se vztahuje na škodné události nastalé v místě blůe určeném v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK Iv Pojistná událost

1 . Pojistnou událostíje poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění způsobené jakoukoliv nahodilou škodnou událostí, která

není dále v ČÁSTI A nebo B těchto VPP AVN 2014 nebo pojistné smlouvě vyloučena

ČLÁNEK v Výluky z pojištění

1. Vedle výluk stanovených v ČÁSTI A čl. Vl těchto VPP AVN 2014 se pojištění také nevztahuje na škodné události vzniklé:

a) při provádění údržby nebo opravy na součástech skupiny letadla, které byla přímo určena k provádění takových prací. Pokud je

k provádění prací určeno letadlo jako celek, je tato výluka vztažena pouze na součásti skupiny, která byla bezprostředně v době

vzniku škodne' události předmětem prováděných prací,

b) při provádění údržby nebo opravy osobou, která nemá k vykonávání takových prací příslušné oprávnění vyžadované předpisy,

nebo byly- |i tyto práce prováděny nesprávně nebo podle chybné dokumentace,

c) ponecháním cizmo předmětu v hnacím ústrojí letadla nebo v jiné části přímo související s pohonem, ovládáním a řízením letadla.

d) na hnacím ústrojí, pokud nedošlo ve stejnou dobu z téže příčiny i k jinému poškození letadla, za které je pojistitel povinen

poskytnout pojistné plnění,

e) opotřebením, korozí, vlhkostí nebo mrazem,

1) při startu nebo přistávání letadla z místa nebo na místo, které nesplňuje předpisy stanovené podmínky pro provoz takového letadla.

Výjimkou je nouzové pňstáni a také následný vzlet, ke kterému však musel dát pojistitel souhlas,

9) zajištěním letadla (např. proti samovolnému pohybu, atmosférickým vlivům, zásahu třetí osoby), které nebylo adekvátní k dané

situaci nebo bylo v rozporu s dispozicemi výrobce nebo jinými předpisy,

h) iniciaci výbušných nebo samozápalných látek na palubě letadla (mimo provozních látek a signálních prostředků), nebo působením

jiných přepravovaných látek, které jsou klasifikovány předpisy jako nebezpečné (výbušniny, žíraviny, toxické látky a pod .),

i) následnými ztrátami a dalšími nepřímými škodami všeho druhu (např. ušlý zisk, penále, pokuty), které vyplývají z nemožnosti letadlo

používat,

]) odcizením přístrojů a dílu, které nejsou v době vzniku škodné události 5 letadlem pevně spojeny nebo nejsou uloženy uvnitř letadla,

k) při používání letadla v době,kdy nebyly dodrženy minimální rozsahy předepsaných úkonů a prohlídek nebo došlo k překročení

lhůty pro vykonání takových úkonů nebo prohlídek,

l) v důsledku přepravy vyššího počtu cestujících osob na palubě letadla, než je pro dané letadlo povoleno výrobcem nebo jinou

oprávněnou osobou,

m) přímo nebo nepřímo chybou nebo nedostupností jakéhokoliv elektronického zařízení, programu nebo systému v důsledku změny

data nebocasu.

Není-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škodně události způsobené při přepravě letadla nebo jeho

částí jako nákladu, včetně škod způsobených při nakládce na dopravní prostředek a vykládce z dopravního prostředku.

Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění také v případech, kdy:

a) letadlo v době škodné události nemělo z jakéhokoliv důvodu vystaveno platné a účinné osvědčení o letové způsobilosti případně

jiná potřebná povolení Tato výluka se však nevztahuje na škody vzniklé pri provádění údržby nebo opravy předmětu pojištění a při
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  rolování nesouvisejícím s letem,

b) letecký personál tvořící posádku letadla v době vzniku škodné události neměl z jakéhokoliv důvodu vystavené platné a účinné

průkazy způsobilosti leteckého personálu,

c) nebylo k letu, v jehož průběhu nastala škodná událost, vydáno povolení s ohledem na povětrnostní a letové podmínky.

d) letadlo nebylo v době vzniku škodné události řízeno oprávněnými piloty, nebo bylo využito jiným způsobem, než bylo dohodnuto

v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK VI Povinnosti pojištěného

1 . Vedle povinností stanovených v ČÁSTI A těchto VPP AVN 2014 je pojištěný dále povinen:

a) udržovat letovou způsobilost letadla,

b} vést záznamy o provozu letadla,

c) dodržovat omezení daná letovou příručkou použitého letadla, nepoužívat letadlo k úkonům, ke kterým není určeno, dodržovat

platné předpisy,

d) oznámit dle předpisů osobě oprávněné vyšetřováním leteckých nehod. že letecká nehoda nastala,

ej v případě vyšetřování, ověřování či provádění opravy třetí osobou informovat tyto osoby o právu pojistitele získávat od nich

informace nutné pro šetření škodné události,

t) neprodleně informovat pojistitele o zahájení správnmo nebo soudního řízení v souvislostí se škodnou událostí, a to i v případě,

že škodná událost byla již pojistiteli nahlášena,

g) ohlásit jakoukoliv škodnou událost související s odcizením nebo úmyslným poškozením předmětu pojištění bud Policii České

republiky, jedná-li se o škodnou událost vzniklou na území České republiky, nebo příslušnému orgánu veřejné správy, v případě

škodné události vzniklé mimo území České republiky.

ČLÁNEK VII Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění

1 .

 

Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení pojistné částky. Pojistnou hodnotu lze v pojistné smlouvě sjednat jako:

a) novou cenu, tj. částku, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení předmětu pojištění stejného nebo srovnatelného druhu, kvality

a užitné hodnoty v novém stavu, v daném místě a čase,

b) obvyklou cenu, tj. částku, která by byla dosažena při prodejích stejného, popň'padě obdobného letadla v obvyklém obchodním

styku v České republice (dále také jen ,,CR") nebo v Evropě při absenci nabídky daného typu letadla v ČR ke dni ocenění. Přitom

se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítaji vlivy mimořádných okolností trhu, osobních

poměrů prodávajícmo nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí naphklad stav tísně

prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobnímí poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové,

rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládána majetku

nebo službě vyplývající z osobnflwo vztahu k nim,

c) jinou cenu, tj. částku stanovenou v pojistné smlouvě dohodou smluvních stran.

Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranici pojistného plnění. Horní hranice pojistného plnění je pojistná částka.

Pojistná částka je na návrh pojistnn<a stanovena v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě předmětu pojištění v době

uzavření pojistné smlouvy. '

ČLÁNEK VIII Pojistně plnění pojistitele

1 . Bylo-li letadlo při pojistné události poškozeno, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající přiměřeným

nákladům na opravu letadla, které jsou v době škodné události v místě jejího vzniku obvyklé. včetně nákladů na dopravu letadla z místa

vzniku pojistné události do opravny a zpět na obvyklé stanoviště letadla a včetně nákladů nezbytné vynaložených na zkušební lety

prováděné za účelem získání osvědčení o letové způsobilosti, sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud náklady

na opravu jsou shodné nebo převyšují 80% pojistné částky sjednané pro letadlo v pojistné smlouvě, poskytne pojistitel pojistné plnění

jako za zničené nebo pohřešované letadlo.

Bylo-li letadlo při pojistné události zničeno nebo je Ii pohřešováno, vzniká oprávněné osobě právo. aby jí pojistitel poskytl:

a) je-li pojistnou hodnotou nová cena, částku odpovídající pňměřeným nákladům na znovuzřízení letadla stejného druhu, kvality

a užitné hodnoty v novém stavu v době pojistné události obvyklé, sníženou o cenu využitelných zbytků,

b) je-Ii pojistnou hodnotou obvyklá nebo jiná cena. částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovuzřízení letadla stejného druhu,

kvality a užitné hodnoty, které jsou v době škodné události obvyklé a to až do výše sjednané pojistné částky nebo do výše obvyklé

ceny letadla. Rozhodující je nižší z uvedených částek. Cena využitelných zbytků se od pojistného plnění odečítá.

Došlo-li ke zničení mimořádné výbavy letadla nebo je-li pohřešována, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku

odpovídající časové ceně těchto věcí v době vzniku škodné události. Tato částka se snižuje o cenu upotřebitelných zbytků. Pojistitel

poskytne pojistné plnění za jednu popř. více položek v pojistné smlouvě specifikované mimořádné výbavy maximálně do výše 20 %

z pojistné částky stanovené pro letadlo.

Jestliže škodná událost nastala, at’ úplně nebo částečně, v důsledku požití alkoholického nápoje. požití nebo aplikace omamné nebo

psychotropní látky, popř. léků posádkou letadla, pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění nebo je oprávněn snůit pojistné plnění,

úměrně k mlře tohoto vlivu na vznik pojistné události.

Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší o více jak 15 %, než je pojistná hodnota předmětu pojištění, nastane

podpojištění a pojistitel má právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, vjakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné

hodnoty předmětu pojištění. Ustanovenítohoto odstavce se nepoužije v případě, že sjednanou pojistnou hodnotouje jiná cena v souladu

s čl. VII odst. 1. písm. 0) této části VPP AVN 2014.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události týkající se předmětu

pojištění nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (je—li pojištění sjednáno na dobu kratší, v průběhu pojistné doby) nesmí přesáhnout

horní hranici pojistného plnění uvedenou v pojistné smlouvě pro tento předmět pojištění.
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čÁST c. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJlVlU ZPÚSOBENOU PROVOZEM LEFADLA 

ČLÁNEK | Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

1. Pouze je-Ii v pojistné smlouvě výslovně ujednáno pojištění odpovědnosti za újmu (dále také „odpovědnost za újmu“) způsobenou

provozem letadla třetím osobám s výjimkou cestujících osob a členů posádky na palubě letadla, sjednává se pojištění pro případ

předpisy stanovené odpovědnosti pojištěného za:

a) majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením, zničením

nebo pohřešováním, respektive poraněním či usmrcením zvířete, (dále také „majetková újma na věci nebo na zvířeti"),

b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách pfi ublížení na zdraví

či usmrcení,

c) majetkovou újmu jinou než uvedenou pod písm. a), pokud vznikla v příčinné souvislosti s jí předcházející újmou uvedenou

pod písm. a) nebo b) tohoto odstavce, dále také „následná finanční újma".

d) za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou

náhradu nemajetkové újmy,

kterou způsobil v souvislosti s provozováním letadel uvedených v pojistné smlouvě, bez ohledu na to, zda pojištěný s provozovaným

letadlem disponuje na základě vlastnictví, smlouvy o pronájmu nebo jiného právnmo titulu.

Jen je-Ií to výslovně ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na předpisy stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu

v rozsahu písm. a) - d) odst. 1. tohoto článku | způsobenou cestujícím osobám kromě členů posádky na palubě letadla uvedeného

v pojistné smlouvě.

Jen je-li to výslovně ujednáno v pojistné smlouvé, pojištění se vztahuje i na předpisy stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu

způsobenou na přepravované letecké zásilce v souvislosti s provozováním obchodní letecké dopravy pojištěným.

ČLÁNEK ll Pojistná událost

1.

2.

v souladu s ČÁSTÍ A čl. | odst. 3. těchto VPP AVN 2014 je pojistná událost definována následujícím věcným, časovým a místním

vymezením.

Věcné vymezení pojistné události: Pojistnou událostíje vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu, za kterou pojištěný podle

předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

časové vymezení pojistné události: za okamžik vzniku pojistné události je považován den, kdy vznikla újma. za kterou pojištěný

podle předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit.

Místní vymezení pojistné události: za místo vzniku pojistné události se považuje místo, kde újma vznikla, nikoli místo. kde došlo

k příčině vzniku újmy.

Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ke vzniku újmy došlo v době trvání pojištění u pojistitele.

Dojde-li v době trvání pojištění ke změně jeho rozsahu, je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v okamžiku, kdy došlo ke škodné události.

ČLÁNEK Ill Výluky z pojištění

'l. Vedle výluk stanovených v ČÁSTI A či. Vl těchto VPP AVN 2014 se pojištění také nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou;

a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený předpisy, nesplněním povinnosti k odvrácení škody a k zamezení zvětšování škody

jíž vzniklé, .-

b) nevyhovujícím technickým stavem letadla dle platných předpisů v době škodné událostí,

0) v souvislosti s letadlem, které v době škodné události nemělo z jakéhokoliv důvodu vystaveno platné a účinné osvědčení o letové

způsobilosti případně jiná potřebná povolení, ,

d) v době, kdy provozovatel letadla nevlastnil příslušně oprávnění k provozování letecké činnosti,

e) v souvislosti s letadlem. jehož letecký provoz v okamžiku vzniku škodné události byl zajišťován posádkou. jejíž členové nevlastnili

platný a účinný průkaz způsobilosti leteckého personálu,

f) hlukem. vibrací, aerodynamickým třeskem,

g) látkami klasifikovanými příslušnými předpisy jako nebezpečné (výbušniny, žíraviny, toxické materialy. atd.) libovolného skupenství.

které byly letadlem vyneseny do vzdušného prostoru (např. škody způsobené aplikací látek určených pro leteckou chemickou

činnost v zemědělství, lesním hospodářstvo,

h) pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,

i) forrnaldehydem, azbestem. skelnou vatou, toxickými plísněmi,

]) v přímé či nepřímé souvislosti s jakoukoliv chybou způsobenou nesprávným vyhodnocením kalendářního data výpočetní technikou,

k} elektrickým nebo elektromagnetickým rušením,

|) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím vtom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní

povinnost včas,

m) v důsledku přepravy vyššího počtu cestujících osob na palubě letadla, než je pro dané letadlo povoleno výrobcem nebo jinou

oprávněnou osobou,

n) v rozsahu ceny zvláštní obliby věci.

Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.

Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou jinak, než je uvedeno v této ČÁSTI C čl. ! odst. 1. písm. a), b) nebo

o) a odst. 2. písm. a), b) nebo o) těchto VPP AVN 2014, tzv. čistou finanční újmu.

Pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje na jakoukoliv povinnost (zejména povinnost nést náklady na preventivní či nápravná opatření)

vzniklou či uloženou pojištěnému na základě zákona č. 1 67/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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ČLÁNEK IV Povinnosti pojištěného

T. Vedle povinností stanovených v ČÁSTI A VPP AVN 2014 je pojištěný dále povinen:
a) dodržovat omezení daná letovou příručkou použitého letadla, nepoužívat letadlo k úkonům, ke kterým není určeno a dodržovatplatné předpisy,

b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený uplatnilproti pojištěnému právo na náhradu újmy a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši,0) bez výslovného předchozrho písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh k náhradě újmy, za kterou pojištěnýv souvislosti se škodnou událostí odpovídá.
*

d) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení předorgánem veřejné moci nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcíchtohoto řízení,

e) v řízení o náhradě újmy ze škodně události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasupojistitele zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti rozhodnutípříslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy. je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jinýpostup s pojistitelem,

i) pokud mu to pojistitel svým pokynem výslovně uloží, podat řádně a včas návrh na zrušení rozhodčmo nálezu, jimž bylo rozhodnutoo náhradě újmy. za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá, soudem.

ČLÁNEK v Pojistné plnění pojistitele

1 .

ČLÁNEK VI

1.

Pojistné plnění za jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součetvšech plnění ze sériové pojistné události. Na pojistném plnění ze sériových pojistných událostí se pojištěný podílíjen jednou spoluúčastí,bez ohledu na počet pojistných událostív sérii.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za pojistné události nastalé v průběhu jednohopojistného roku (je-li pojištěnísjednáno na dobu kratší, v průběhu doby trvání pojištěno, nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu pojistnéhoplnění stanoveného v pojistné smlouvě, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Pojistné plnění platí pojistitel poškozenému; poškozený však právo na pojistné plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví-Ii zvláštní obecnězávazný právní předpis nebo pojistná smlouva jinak. Uhradí-Ii pojištěný újmu, za kterou odpovídá, přímo poškozenému, má proti pojistiteliprávo na úhradu vyplacené částky. a to do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozenému pojistitel.

    
Náhrada nákladů řízení o náhradě újmy

Pokud pojištěný postupoval v řízení o náhradě v souladu s pokyny pojistitele, náklady řízení hradí pojištěnému pojistitel.2. Pojistitel nahradí tyto náklady řízení max. do výše 10 % z limitu pojistného plněnístanoveněho pro pojištění, kterého se náklady řízení týkaly.3. Výše vyplacené náhrady nákladů řízení se do pojistného plnění, které je omezeno limitem pojistného plnění, nezapočítává.

CAST D. POJISTENI ODPOVEDNOSTI ZA UJMU ZPUSOBENOU NA LEFADLE

ČLÁNEK |

1.

 

   Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

Pouze je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, sjednává se pojištění pro případ právním předpisem stanovené odpovědnostipojištěného za újmu, kterou způsobil na letadle, které sice není ve vlastnictví pojištěného, bylo však pojištěnému zapůjčeno nebo houžívá z jiného právnůto důvodu.

Pouze je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, sjednává se pojištění dle této části VPP AVN 2014 také pro případ právním předpisemstanovené odpovědnosti pojištěného za majetkovou újmu jinou než uvedenou v odst. 1. tohoto článku, a to pouze pokud vzniklav příčinné souvislosti s užíváním letadla pojištěným, které sice není ve vlastnictví pojištěného, bylo však pojištěnému zapůjčeno nebo houžívá z jiného právního důvodu (dále také „finanční újma“).

ČLÁNEK || Pojistná událost

1. V souladu s ČÁSTÍ A či. | odst. 3. těchto VPP AVN 2014 je pojistná událost deňnována následujícím věcným, časovým a místnímvymezením.

 

2. Věcné vymezení pojistné události: Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou na letadlenebo finanční újmu vzniklou v příčinné souvislosti s provozem letadla. které v době vzniku škodné události po právu užíval, pokudjí způsobil při letecké činnosti nebo v přímé souvislosti s ní a za kterou pojištěný podle předpisů odpovídá 3 je povinen ji uhradit,za předpokladu. že vznikla povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
8. Časová vymezení pojistné události: za okamžik vzniku pojistné události je považován den, kdy vznikla újma, za kterou pojištěnýpodle předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit.

4. Místní vymezení pojistné události: za místo vzniku pojistné události se považuje místo. kde újma vznikla, nikoli místo, kde došlok příčině vzniku újmy.

5. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ke vzniku újmy došlo v době trvání pojištění u pojistitele.6. Dojde-li v době trvání pojištění ke změně jeho rozsahu. je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v okamžiku, kdy došlo ke škodné události.
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ČLÁNEK lll Výluky z pojištění

1. Vedle výluk stanovených v ČÁSTI A čl. Vl těchto VPP AVN 2014 se pojištění také nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou:

a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený předpisy.

b) v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně,

c) střelnou zbraní, výrobou, skladováním nebo nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, plyny, nebezpečnými

chemickými látkami, jedy nebo nebezpečnými odpady,

d) při profesionální sportovní činnosti nebo veškeré přípravě k ní, pňčemž za profesionální sportovní činnost se nepovažuje obvyklá

činnost leteckých škol,

e) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní

povinnost včas,

í) osobou nebo použitím osoby s nebezpečnými vlastnostmi,

g) informací nebo radou,

h) tažením či tlačením letadla nebo v přímé souvislosti s těmito činnostmi, pokud bezprostředně nepředcházely plánovanému odletu

pojištěného nebo nebyly součástí předletové přípravy případně nenásledovaly bezprostředně po příletu pojištěného,

i) při používání letadla v době, kdy nebyly dodrženy minimální rozsahy předepsaných úkonů a prohlídek nebo došlo k překročení

lhůty pro vykonání takových úkonů nebo prohlídek,

jj v době, kdy nebylo k letu, v jehož průběhu nastala škodná událost, vydáno povolení s ohledem na povětrnostnía letové podmínky,

k) pojištěným, jenž neměl řádné oprávnění k pilotování daného typu letadla,

|) v době, kdy letadlo nemělo platné a účinné osvědčení o letové způsobilosti případně jiná potřebná povolení,

m) při startu nebo přistávání letadla z místa nebo na místo, které nesplňuje předeSy stanovené podmínky pro provoz takového letadla.

Tato výluka se však nepoužije, jedná-li se 0 nouzové přistání,

n) v rozsahu ceny zvláštní obliby věci.

Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu, za niž:

a) pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému,

b) dle předpisů odpovídá provozovatel letadla.

ČLÁNEK IV Povinností pojištěného

1. Vedle povinností stanovených v čÁsn A VPP AVN 2014 je pojištěný dále povinen:

a) dodržovat omezení daná letovou příručkou použitého letadla, nepoužívat letadlo k úkonům, ke kterým není určeno a dodržovat

platné předpisy,

b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený uplatnil

proti pojištěnému právo na náhradu újmy a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši,

0) bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh k náhradě újmy, za kterou pojištěný

v souvislosti se škodnou událostí odpovídá,

d) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí byio proti němu zahájeno řízení před

orgánem veřejné moci nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích

tohoto řízení, "

e) v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasu

pojistitele zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti rozhodnutí

příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný

postup s pojistitelem,

tj pokud mu to pojistitel svým pokynem výslovně uloží, podat řádně a včas návrh na zrušení rozhodčího nálezu. jímž bylo rozhodnuto

o náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá, soudem.

ČLÁNEK v Pojistné plnění pojistitele

1. Pojistné plnění za jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet

všech plnění ze sériové pojistné události. Na pojistném plnění ze sériových pojistných událostí se pojištěný podílí jen jednou spoluúčastí,

bez ohledu na počet pojistných událostí v sérii.

Součet pojistných plnění, snůených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za pojistné události nastalé v průběhu jednoho

pojistného roku (je-Ii pojištěnísjednáno na dobu kratší, v průběhu doby trvání pojištěni), nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu pojistného

plnění stanoveného v pojistné smlouvě, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Pojistné plnění platí pojistitel poškozenému; poškozený však právo na pojistné plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví-li zvláštní obecně

závazný právní předpis nebo pojistná smlouva jinak. Uhradí-li pojištěný újmu. za kterou odpovídá, přímo poškozenému, má proti pojistiteli

právo na úhradu vyplacené částky, a to do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozenému pojistitel.

 

ČLÁNEK VI Náhrada nákladů řízení o náhradě újmy

1. Pokud pojištěný postupoval v řízení o náhradě v souladu s pokyny pojistitele, náklady řízení hradí pojištěnému pojistitel.

2. Pojistitel nahradí tyto náklady řízení max. do výše 10 % z limitu pojistného plnění stanoveného pro pojištění, kterého se náklady řízení týkaly.

3. Výše vyplacené náhrady nákladů řízení se do pojistného plnění, které je omezeno limitem pojistného plnění, nezapočítává.
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VÝKLAD POJMÚ 

    
Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

Běžné pojistné je pojistné stanovené za pojistné obdobi.

asovou cenou je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, pňčemž se přihlížíke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jinýmzpůsobem.

Jednorázon pojistným se rozumí pojistné, které je stanoveno na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.Letadlo je zařízení schopné vyvozovat sfly nesoucí jej v atmosféře z reakci vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu.Mimořádná výbava je veškerá výbava letadla nad rámec obvyklé výbavy, dodaná dodatečně a neodporující příslušným předpisům.Všechny části mimořádné výbavy musí být do letadla zabudovány, uzamčeny v něm nebo s ním pevně spojeny (tj. k jejich montáži donebo na letadlo je nutno použít příslušných nástrojů).

Nesprávným vyhodnocením kalendářního data výpočetní technikou se rozumí jakékoliv poškození, následné újmy, náklady,nároky a výdaje, preventivní i jiné, jakékoliv povahy přímo či nepřímo způsobené selháním, nesprávným fungováním a nedostatkyjakéhokoliv počítačového systému a sítě, počítačového hardwaru, softwaru, zařízení na zpracování informací, počítačových komponentů,médií, mikročipů, zabudovaných čipů, integrovaných obvodů nebo podobných zařízení či jiných záznamů, pokud správně nevyhodnotíjakékoliv kalendářní datum jako skutečné kalendářní datum nebo pokud nezachytí, neuloží, nezachovají, nezvládnou, nevyhodnotí nebonezpracují údaje ci informace v dusledku toho, že berou jakékoliv datum jinak než jako skutečné kalendářní datum, nebo v důsledkutoho, že jakýkoliv pokyn, který byl naprogramován do počítačového systému nebo sítě či dalších výše jmenovaných technickýchprostředků pro přenos dat, je pokynem, který způsobuje smazání, ztrátu, deformaci či zkomolení údajů a informací i neschopnostzachytit, uložit či správně zpracovat takovéto údaje před, během a po skončení jakéhokoliv data.
Obvyklá výbava letadla je příslušenství a doplňky, dodávané pro konkrétní typ a model letadla výrobcem nebo předepsaná právnímipředpisy. Všechny části obvyklé výbavy musí být do letadla zabudovány, uzamčeny v něm nebo s ním pevně spojeny (tj. k jejich montážido nebo na letadlo je nutno použít příslušných nástrojů).

Odpovědností převzatou nad rámec stanovený předpisy se rozumí odpovědnost převzatá ve větším rozsahu, než stanovíobecně závazný právní předpis, odpovědnost převzatá v případě, kdy ji obecně závazný právní předpis nestanoví nebo odpovědnostvyplývající z porušení závazku převzatého nad rámec dispozitivniho právního ustanovení.
Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný,není-ii v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP AVN 2014 rozumí:

registrované partnerství a jiné osoby v pomeru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu. kterou utrpěla jedna z nich, druhádůvodně pociťovala jako újmu vlastní, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí;
b) společnik, akcionář nebo člen pojištěného s podnem ve výši 50 % a vyšším,
c) osoba v níž je pojištěný společnkem, akcionářem nebo členem s podílem ve výši 50 % a vyšším,d) statutární orgán pojištěného nebo člen statutárního orgánu pojištěného.
Pohřešováním předmětu pojištění se rozumí stav. kdy pojištěný ztratil nezávisle na své vůli možnost s ním disponovat. Pohřešovánímůže nastat např. v důsledku odcizení krádeží nebo loupežným přepadením. za pohřešované je letadlo považováno i v případě. že jenezvěstné alespoň 60 dní od zahájení letu.

Pojistitelom je ČSOB Pojišťovna, a. 3., člen holdingu ČSOB.
Pojistná doba je doba, na kterou bylo sjednáno pojištění. Pojistná doba je časový interval vymezený počátkem a koncem pojištění(pojištění na dobu určitou) nebo pouze počátkem pojištění (pojištění na dobu neurčitou). Pojistná doba je uvedena v pojistné smlouvěa nemusí být shodná s pojistným obdobím, za něž je placeno běžné pojistné.
Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události.
Pojistník je fyzická nebo právnická osoba. která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné.Pojistnk nemusí být totožný s pojištěným.

Pojistným plněním se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP AVN 2014 rozumí suma pojistných plnění, na která vznikloprávněným osobám nárok za pojistné události nastalé ve všech pojištěních podle těchto VPP AVN 2014 sjednaných všemi pojístnrkyu pojistitele a která (míněna pojistná plněný byla za tyto pojistné události pojistitelem vyplacena.
Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.Pojistný rok je časový interval, který začíná v 00 hod dne označeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím 365kalendářních dnů (v případě přestupného roku 366 kalendářních dnů) od počátku pojištění.
Pojištěný je osoba, na jejíž život. zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.Poškozením se rozumí zmena stavu predmětu pojištění, kterou je možno objektivně odstranit opravou nebo taková změna stavu

Předepsaným pojistným se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP AVN 2014 rozumísuma běžného pojistného za všechnapojištění podle těchto VPP AVN 2014 sjednaná všemi pojistniky u pojistitele.
Předpisy se rozumí obecně závazné právní předpisy, letecké předpisy a vnitrostátní i mezinárodní řády pro přepravu osob a nákladu.Rezervou na pojistná plnění se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP AVN 2014 rozumí suma rezervy na pojistná plněnístanovená pojistitelem ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 277/2009 Sb.. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahujícíse ke všem pojištěním podle těchto VPP AVN 2014 sjednaným všemi pojistnky u pojistitele.
Sériová pojistná událost je více spolu souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčinynapř. zdroje, události, okolnosti, závady.

Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.Škodným poměrem se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP AVN 2014 rozumí poměr, vyjádřený v procentech, mezi— sumou pojistného plnění a rezervy na pojistné plnění, v čitateli, a
— předepsaným pojistným, ve jmenovateli,

ze všech pojištění podle těchto VPP AVN 2014 sjednaných všemi pojistniky u pojistitele.
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28. Užíváním věcl se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou podle práva ve svém užívání (nikoliv VlastnictVI) a je oprávněný využívat

její užitné vlastnosti.

29. Účastníkem soukromého pojištění se rozumí pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které

ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

30. Újmou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému

působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik nemoci se považuje okamžik, který'je jako vznik nemoci lékařsky

doložen

31. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat

k původnímu účelu. Za zničení se považuje i takové poškození letadla, které sice lze odstranit opravou, ale náklady na opravu jsou

shodné nebo převyšují 80% pojistné částky sjednané pro letadlo v pojistné smlouvě.
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CSOB Pojišťovna, a. 5., člen holdingu CSOB

Masarykovo náměstí 1458

. 532 18 Pardubice

IČO: 455 34 306_.-

' ' ' ' Zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

CSOB POJ'IStOVI'la „„„466mm
www.csobpoj.cz

dále jen („pojistite|“)

I

POJISTKA / POJISTNY CERTIFIKÁT
(INSURANCE CERTIFICATE)

Pojistitel potvrzuje, že dne 2 10 2018 uzavřel s pojistníkem Vysoká škola báňská —

(The lnsurer confirms that on) ' ' (concluded with the Technická univerzita Ostrava

PO'ÍCyholdef) 17. listopadu 15/2172

708 33

Ostrava-Poruba

ing. Jan Petrů, Ph.D.

pojistnou smlouvu č. 8061 40191 2

(Insurance policy No.)

na základě které bylo sjednáno Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou provozem

bezpilotního letadla níže uvedeného, jak ukládá vyhláška č.108/1997 Sb., kterou se provádí zákon 49/1997 Sb., o civilním

letectví a o změně a doplnění zákona č, 455/1991 Sb.. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších

předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění

u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.

(under which third party liability insurance covering losses and/or damages caused by operation of hereinafter stated Unmanned

Aerial Vehicle (UAV) was underwritten as stated by the Decree No. 108/1997 Coll., which administers Act No. 49/1997 Coll.

on civil aviation and amendment and supplement of Act No. 455/1991 Coil, on engaging in a trade (The Trades Licensing Act),

as amended by later regulations, Regulation (EC) No. 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004

on insurance requirements for air carriers and aircraft operators).

 

— kategorie, nazev a typ Ietadla: vrtulník (koptéra), DJI Mavic - poznávam značka, byla-li pridelena:

 

     

  

(UAV type and model line) 2 Zoom (SN: (registration number if assigned)

0M6DF88001TJ99)

- rok vyroby: 2018 - maxrmálni vzletova hmotnost: 0.90kg

manufacture ear MTO

Pojištěný. oprávněná osoba

(lnsured)

- jméno, příjmení / název: VYSOKÉ škola báňSká — - rodné číslo lIČO:

(name, surname / company) gechnická univerzita (personalmom-paws ID) 51989100

strava

17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava-Poruba

 
- adresa bydliště nebo sídla:

address

Sjednaný rozsah pojisteni

(Scope of cover)

 

Limit pojistného plnění , , pro újmu způsobenou třetím osobám mimo letadlo

(indemnlty limit) <750 t's'c SDR> ( for damages caused to third parties outside the aircraft.)

 

Uzemni rozsah pojištění

 

(territorial scope of cover) Evropa

Pojistná doba: od do

_(insurance period:) (from) 8' 10' 2018 (to) 7. 10. 2020

 

Pojistná událost:

Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním způsobená pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě,

v této pojistce a blíže specifikovana v pojistných podmínkách.

(lnsured Event: An lnsured Event is an accidental loss-incurring event co

in the insurance policy).

   izpros e ovae

V Praze dne 2. 10. 2018 RENOMIA, a. s. -_

Místo a datum vyhotovení za pojistitele ČSOB Pojišťovna, a.s., člen

(Place and date of issue) holdingu ČSOB



   

  

VŠB-TU Ostrava R E N o M | A

Doručeno: 03.10.2018

             

 

Lisly: 1 Lutwpřlíoh:

Přílohy: 3 Druhy příloh:

Vysoká Škola báňská — technická

Ill Illllllll ||| lllllllllllll l|||l|l| univerzita ostrava. Fakulta savaaaí
vsboesóelíSdOfó Váženýpan

Ludvíka Podéště 1875I17

708 33 Ostrava-Poruba

V Praze dne 2.10.2017

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava — pojistná smlouva č. 8061401912,

pojistný certifikát

Vážený pane Petrů,

v příloze Vám zasílám ve třech vyhotoveních pojistnou smlouvu č. 8061401912 na pojištění

Vašeho dronu DJI Mavic 2 Zoom. Prosím o podpis na určených místech a zaslání dvou

označených vyhotovení zpět na naši adresu (RENOMiA, a. s., Na Florenci 15, Budova

Florentinum, 110 00 Praha).

Současně zasílám i originál Pojistky/Pojistného certifikátu k výše uvedené pojistné smlouvě.

Pojistné je hrazeno přímo na účet pojistitele, viz detaily na straně 2 pojistné smlouvy.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Děkujeme za spolupráci.

S přátelským pozdravem

accoun manager avnatron epartment

Tel.: +420 221 421 771

Mobil: +420 734 260 133

E-mail: daniela.bernatova©renomía.cz

Přílohy

dle textu

 

Pobočka Praha: RENOMIA, a. s., Na Florenci 15, Budova Florentinum, vstup C. 110 00 Praha, Česká republika, tel.: +420 221 421 711, fax: +420 222 720 855

info@renomia.cz, www.ren0mia.cz

Sidlo: RENOMIA. a. s., Holandská s, 639 00 Brno, Česká republika ICO: 48391301

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 3930

Největší pojišťovací makléř v České republice

Individuálni péče| Nejvýhodnější řešení | Mezinárodníslužby
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VŠB — Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební | v x v

fl

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba. Česká republika *?

ID datové schránky d3kj88v, Spojovatelkaz+420 597 321 111, e-mail: epodatelna©vsb.cz

www.vsb.cz, IČ: 61989100, DIČ: cz 61989100   "
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č.j.: VSB/18/052916

datum: 27.09.2018

Vyřizuje: _

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

jméno a ří'mení datum n

bytem

děkan Stave m a u

 

 

    yso é školy báňské — Technické univerzity Ostrava

tímto uděluje plnou moc k zastupování děkana Stavebni fakulty, Vysoké školy báňské — Technické univerzity
Ostrava, v plném rozsahu svých kompetencí děkana fakulty, a to po dobu své nepřítomnosti

od 01.10.2018 do19. 10. 2018

  

 

zmocněnci:

jméno a příjmení, datum narození

bytem

proděkanovi pro vědu a výzkum Stavební fakulty, Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava

 

V Ostravě dne: 27. 09. 2018

Zmocnitel:

děkan Stavebni fakulty

 

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne: 27. 09. 2018

  Zmocněnecz

 

proděkan pro vědu a výzkum Stavební fakulty


