SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ - doplňková
pro pojištění odpovědnosti za újmy způsobené
provozní činností instruktora tandemových seskoků ( H-T ) a instruktora AFF
Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Toto pojištění je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek HVP, a.s.,
obecná část pro škodové pojištění Tč.:NP/01/2014, smluvními ujednáními pojištění odpovědnosti za újmu
z provozní činnosti Tč.:NP/19/2014, těmito smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.
2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým.
Článek 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ
1. Tímto pojištěním je pojištěna odpovědnost za újmy způsobené zvláštní povahou provozní činností
instruktora tandemových seskoků nebo instruktora AFF (tj. osoby vlastnící speciální oprávnění pro
zrychlený výcvik seskoků volným pádem) dle platné legislativy pro výkon státního dozoru správy
parašutismu, bez zřetele na zavinění. Pojištění se vztahuje na osobu vlastnící platný parašutistický průkaz
a specielní oprávnění – instruktor tandemových seskoků nebo instruktor AFF.
2. Pojištění se rovněž vztahuje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve
prospěch jiné fyzické osoby, pokud k újmě na zdraví nebo smrti úrazem došlo následkem porušení
povinností a pokud pojištění za tuto újmu odpovídá.
Článek 3
ÚZEMNÍ PLATNOST A POJISTNÉ ČÁSTKY
1. Pojištění instruktora tandemových seskoků se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu v rozsahu
stanoveném v pojistné smlouvě:
a) Rozsah ČR a SR – území České a Slovenské republiky (pojistná částka 3.000.000,- Kč)
b) Rozsah E 1 – území Evropy (pojistná částka 3.000.000,- Kč)
c) Rozsah E 2 – území Evropy (pojistná částka 5.000.000,- Kč)
d) Rozsah E 3 – území Evropy (pojistná částka 8.000.000,- Kč)
2. Pojištění instruktorů AFF se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu v rozsahu stanoveném
v pojistné smlouvě:
a) Rozsah ČR – území České republiky (pojistná částka 3.000.000,- Kč)
Článek 4
PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY
1. Pojistné plnění z jedné a všech pojistných událostí, jež nastaly v průběhu jednoho pojistného roku, nesmí
přesáhnout pojistnou částku stanovenou v čl. 3 těchto smluvních ujednání.
2. Pokud škoda přesáhne částku 5.000,-Kč, musí být k hlášení o pojistné události přiloženo oznámení
mimořádné události ÚZPLN (Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod), popř. Policie ČR.
3. Právo na výplatu pojistného plnění vzniká za předpokladu, že seskok je zaznamenán v „Knize seskoků“.
Článek 5
SPOLUÚČAST POJIŠTĚNÉHO
Není–li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, činí spoluúčast 1.000,- Kč z každé pojistné události.
Článek 6
POJISTÉ
Výše pojistného dle zvolené varianty v čl. 3 za pojistné období (jeden rok) činí:
Instruktor tandemových seskoků:
a)
2.500,- Kč
b)
3.500,- Kč
c)
4.900,- Kč
d)
7.800,- Kč
Instruktor AFF:

a)

2.500,- Kč

Článek 7
ÚČINNOST
Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2016.
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