Druh pojištění: 015
SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v přímé souvislosti s provozem
sportovního létajícího zařízení – sportovního padáku
Článek 1

Článek 7

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.
2.
3.

Pojištění odpovědnosti za újmu je upraveno příslušnými ustanoveními
Všeobecných pojistných podmínek HVP,a.s., obecná část pro škodové
pojištění, těmito smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.
Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v přímé souvislosti s provozem
sportovního létajícího zařízení - sportovního padáku (dále jen „padák“)
sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištění škodovým.

VÝŠE POJISTNÉHO

1.
2.
3.

Článek 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1.
2.
3.

Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v přímé
souvislosti s provozem padáku,
U pojištění s územní platností ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA je
Je pojištěn padák, který je uveden na seznamu v pojistné smlouvě,
Popřípadě v dodatku k pojistné smlouvě,
U pojištění s územní platností EVROPA a SVĚT je pojištěna osoba, která je
uvedena na seznamu v pojistné smlouvě, popřípadě v dodatku k pojistné
smlouvě.

4.

U pojištění typu C (Česká a Slovenská republika) je roční pojistné 200 Kč za
jeden padák.
U pojištění typu E1 (Evropa) je roční pojistné 1.000 Kč za jednu osobu.
U pojištění typu E2 (Evropa) je roční pojistné 1.700 Kč za jednu osobu.
U pojištění typu E3 (Evropa) je roční pojistné 3.300 Kč za jednu osobu.
U pojištění typu S1 (Svět) je roční pojistné 1.300 Kč za jednu osobu.
U pojištění typu S1 (Svět) je roční pojistné 2.300 Kč za jednu osobu.
U pojištění typu S1 (Svět) je roční pojistné 4.300 Kč za jednu osobu.
Při pojištění na dobu kratší než je roční pojistné období, pojištěný uhradí
odpovídající částku dle následující tabulky:

Počet

Pojistné
(v Kč)

započatých
měsíců
pojištění

Pojištění
Typu C

Článek 3
POJISTNÁ UDÁLOST

1.
2.

3.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou
jinému v přímé souvislosti s provozem padáku, jestliže k újmě došlo v době
trvání pojištění a pojištěný je za ni odpovědný.
Z tohoto pojištění jsou hrazeny pouze újmy způsobené provozem padáku,
který má „Doklad padáku” s evidovanou platností. Padák musí být
provozován osobou vlastnící platný parašutistický průkaz, případně vedenou
v protokolárním záznamu o přezkoušení parašutisty.
Pojištění se vztahuje na dobu od opuštění letounu do přistání na zem včetně.

Článek 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1.

2.
2.

Povinnost pojistitele poskytnout plnění se nevztahuje na odpovědnost za
újmu způsobenou:
1.1 úmyslným jednáním, včetně úmyslného jednání proti dobrým mravům,
1.2 převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo smlouvou,
1.3 nesplněním povinnosti k odvrácení újmy a zamezení zvětšování újmy
již vzniklé,
1.4 porušením právní povinnosti pojištěným v době před uzavřením
pojištění,
1.5 působením teploty, plynů, popílku, kouře, záření všeho druhu, odpadů
všeho druhu nebo znečištění vod,
1.6 na věcech, který má pojištěný ve vlastnictví a nebo je užívá a na
věcech, které převzal za účelem provedení objednané činnosti,
1.7 na věcech, za něž odpovědnost vyplývá ze smluv o přepravě.
Pojištění se nevztahuje též na odpovědnost za újmu, za kterou pojištěný
odpovídá svému manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které žijí
s pojištěným ve společné domácnosti,
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené na dopravním prostředku
(letadle) během přípravy k seskoku.

Místem pojištění je:
- pojištění typu C - ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
- pojištění typu E – EVROPA
- pojištění typu S – SVĚT mimo USA a Kanady a Austrálie
POJISTNÁ ČÁSTKA

2.

Pojištění typu C (ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA).
1.1 újmu na zdraví
500.000 Kč
1.2 škoda na věci
500.000 Kč
1.3 škoda finanční
25.000 Kč
Pojištění typu E1 (EVROPA) a S1 (SVĚT) - pro újmu na zdraví, na věci i
finanční škodu je stanovena souhrnná pojistná částka 3.000.000 Kč.
Pojištění typu E2 (EVROPA) a S2 (SVĚT) - pro újmu na zdraví, na věci i
finanční škodu je stanovena souhrnná pojistná částka 5.000.000 Kč.
Pojištění typu E3 (EVROPA) a S3 (SVĚT) - pro újmu na zdraví, na věci i
finanční škodu je stanovena souhrnná pojistná částka 8.000.000 Kč.

4-6

100

7-9

150
200

5.

započatých
měsíců
pojištění

Pojištění typu
E1

S1

E2

S2

E3

S3

1

300

390

510

690

990

1 290

2-6

600

780

1 020

1 380

1 980

2 580

7 - 12

1 000

1 300

1 700

2 300

3 300

4 300

Minimální výše nově předepsaného pojistného v pojistné smlouvě je 400 Kč.

Článek 8
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Z jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit do výše pojistné částky
uvedené v čl. 6 odst. 1 a odst. 2. To platí i pro součet všech plnění
poskytnutých z jedné pojistné události, nebo z více časově spolu
souvisejících pojistných událostí.
Ze všech pojistných událostí, k nimž došlo v jednom pojistném období, popř.
pojistné doby, je pojistitel povinen v úhrnu plnit do výše pojistné částky
uvedené v čl. 6 odst. 1 a odst. 2, a to pro každý padák (u pojištění typu C) a
každou pojištěnou osobu (u pojištění typu E a typu S).
Pokud je současně uplatněn nárok více poškozených a úhrn plnění pojistnou
částku přesahuje, odškodní pojistitel nároky poškozených poměrně.
Uplatnilo-li nárok na pojistné plnění z jedné pojistné události více
poškozených, odečítá se spoluúčast pouze jednou a spoluúčast se mezi
poškozené rovnoměrně rozdělí.
Pojistitel poskytne případné plnění v české měně a ve výši skutečné škody
(provádí se odpočet opotřebení a jiného znehodnocení z doby před vznikem
pojistné události) nebo v měně státu , na jehož území k pojistné události
došlo, a to v přepočtu dle devizového kurzu platného v den vzniku pojistné
události.
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.
Právo na výplatu pojistného plnění vzniká jen z pojistné události, a to za
předpokladu, že škoda byla zaznamenána v knize seskoků.

Článek 9
POČÁTEK, ZMĚNY A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

1.

Článek 6
1.

50

10 - 12

Článek 5
MÍSTO POJIŠTĚNÍ

1-3

Pojistné
(v Kč)

Počet

2.

3.
4.

Pojistné období je v tomto pojištění vždy doba od 1.1. do 31.12. daného
roku.
V průběhu tohoto období lze připojistit nově zakoupený padák (pojištění
typu C) a osobu (pojištění typu E a typu S) následujícím způsobem.
2.1. Pojištěný uhradí odpovídající pojistné dle čl. 7.
2.2. Toto připojištění vstoupí v platnost následujícím dnem po zaplacení
uvedené částky (viz razítko na dokladu)
Jakákoliv změna či dodatek k této smlouvě, kterým se mění nebo doplňuje
tato pojistná smlouva, je platná jen má-li formu písemných a číslovaných
dodatků, podepsaných smluvními stranami.
Toto pojištění se uzavírá vždy na dobu určitou.

Článek 10
SPOLUÚČAST POJIŠTĚNÉHO

Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, činí spoluúčast 1.000 Kč z každé
pojistné události.

NP/25/2015

Článek 11
ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti dnem 1.1.2016

