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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění odpovědnosti za újmu
instruktora tandemových seskoků (H–T) a instruktora AFF
ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

2.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v přímé souvislosti
s výkonem činnosti instruktora tandemových seskoků (HT)
a instruktora AFF se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními
předpisy, především zákonem č.47/1997Sb., zákon o civilním
leteckém provozu, v platném znění. Toto pojištění je upraveno
příslušnými ustanoveními všeobecných pojistných podmínek –
obecná část pro škodové pojištění (dále jen VPPŠ), těmito
doplňkovými pojistnými podmínkami pojištění za újmu
způsobenou v přímé souvislosti s činností instruktora
tandemových seskoků (H‐T) a instruktora AFF (dále jen „DPPI“)
a ustanoveními pojistné smlouvy. Ujednání pojistné smlouvy mají
přednost před ustanoveními pojistných podmínek s tím, že
doplňkové pojistné podmínky mají přednost před všeobecnými.

3.

Pojištění sjednané dle těchto DPPI je pojištěním škodovým.
Uzavřením pojistné smlouvy dle těchto DPPI pojistník prohlašuje,
že nebude nabízet toto pojištění podnikatelským způsobem, tj. za
úplatu.
ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

2.

Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou
v přímé souvislosti s výkonem činnosti instruktora tandemových
seskoků H‐ T nebo instruktora AFF, tj. osoby vlastnící speciální
oprávnění pro zrychlený výcvik seskoků volným pádem. Toto
pojištění je sjednáno na bázi objektivní odpovědnosti.

Povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění se nevztahuje na
odpovědnost za újmu způsobenou:
1.1. úmyslným jednáním, včetně úmyslného jednání proti
dobrým mravům,
1.2. převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními
předpisy nebo převzatou smluvně,
1.3. nesplněním povinnosti k odvrácení újmy a nesplněním
povinnosti zamezit 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 anebo je užívá
a na věcech, které převzal za účelem provedení objednané
činnosti,

Tyto DPPI jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

4.

1.

1.

1.7. v rámci přepravní smlouvy.
2.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu, za kterou
pojištěný odpovídá svému manželu, příbuzným v řadě přímé,
osobám, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti.

3.

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené na dopravním
prostředku (letadle) během přípravy k seskoku.

4.

Pojistná ochrana se nevztahuje na výkon činnosti jiného
instruktora, než je instruktor kategorie H‐T anebo AFF.

5.

Pojistná ochrana se nevztahuje na výkon činnosti instruktora
kategorie H‐T anebo AFF, pokud při výkonu jejich činnosti nebyly
dodrženy všechny postupy a pravidla, které jsou pro tuto činnost
stanoveny relevantními právními předpisy (např. zákon
č. 47/1997Sb.
v platném
znění,
prováděcí
vyhláška
č. 108/1997Sb., předpis V. PARA 1, V. PARA 2 a další).

Pojištění se vztahuje:
2.1. na odpovědnost za škodu na věci,
2.2. na odpovědnost za finanční škodu,
2.3. újmu na zdraví.

ČLÁNEK 5
ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ

2.4. na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na
zdravotní péči ve prospěch jiné fyzické osoby, pokud
k předmětné újmě na zdraví nebo smrti došlo v přímé
souvislosti s výkonem činnosti instruktora tandemových
seskoků (HT) anebo instruktora AFF.

Pojištění lze sjednat s územním rozsahem Česká a Slovenská
republika nebo s územním rozsahem EVROPA.

ČLÁNEK 3

ČLÁNEK 6
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ŠKODNÁ UDÁLOST, POJISTNÁ UDÁLOST, POJISTNÉ PLNĚNÍ

1. Pojištění sjednávané dle těchto DPPI lze sjednat s níže uvedenými
pevně stanovenými limity pojistného plnění:
1.1. 3.000.000 Kč pro územní rozsah Česká a Slovenská republika.
1.2. 3.000.000 Kč pro územní rozsah Evropa.
1.3. 5.000.000 Kč pro územní rozsah Evropa.
1.4. 8.000.000 Kč pro územní rozsah Evropa.
Pojištění odpovědnosti za újmu v přímé souvislosti s výkonem
činnosti instruktora AFF lze sjednat jen v rozsahu bodu 1.1.
předchozího bodu.
Výše uvedené limity pojistného plnění jsou souhrnnými limity
pojistného plnění pro pojistná nebezpečí uvedená v bodě
2 článku 2 těchto DPPI.

1.

Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla újma, která by
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

2.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit újmu
způsobenou jinému v přímé souvislosti s výkonem činnosti
instruktora tandemových seskoků H‐ T nebo instruktora AFF.
Pokud újma 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.

Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti se šetřením škodné
i pojistné události jsou upravena právními předpisy a příslušnými
ustanoveními VPPŠ.

4.

Ze všech pojistných událostí, k nimž došlo během pojistné doby,
je pojistitel povinen v úhrnu plnit do výše sjednaného limitu
pojistného plnění.

5.

Pokud jsou z jedné pojistné události uplatněny nároky více
poškozených a tyto nároky přesahují sjednaný limit pojistného
plnění, odškodní pojistitel nároky poškozených poměrně.

6.

Uplatnilo‐li nárok na pojistné plnění z jedné pojistné události více
poškozených, odečítá se spoluúčast pouze jednou a spoluúčast se
mezi poškozené rovnoměrně rozdělí.

3.

4.

Pojistitel poskytne pojistné plnění v české měně

5.

V případě, že k pojistné události došlo na území jiného státu, než
je ČR, může pojistitel poskytnout pojistné plnění v měně tohoto
státu.
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ČLÁNEK 7
POJISTNÉ A SPOLUÚČAST
1.
2.
a)
b)
c)
d)
3.

Pojistné je jednorázové.
Výše pojistného činí:
2.500 Kč pro limit pojistného plnění
článku 6 těchto DPPI,
3.500 Kč pro limit pojistného plnění
článku 6 těchto DPPI,
4.900 Kč pro limit pojistného plnění
článku 6 těchto DPPI,
7.800 Kč pro limit pojistného plnění
článku 6 těchto DPPI,

smlouvy smluvními stranami, příslušná pojistná smlouva zaniká
od počátku (ex tunc) a pojištění nevzniklo.

3.

Pojištění se uzavírá na dobu určitou.

uvedený v bodě 1.2
uvedený v bodě 1.3
uvedený v bodě 1.4

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000 Kč z každé pojistné
události.

Pojištění vzniká zaplacením pojistného. Pojistné se považuje za
zaplacené okamžikem jeho připsání na účet pojistitele. Není‐li
pojistné zaplaceno do 30 kalendářních dní od podpisu pojistné
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Bylo‐li pojistné zaplaceno do 30 dnů od podpisu pojistné smlouvy,
pak se pojistná ochrana vztahuje i na období od podpisu pojistné
smlouvy do zaplacení pojistného.

uvedený v bodě 1.1

ČLÁNEK 8
POČÁTEK POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ DOBA,
1.

2.

ČLÁNEK 9
ČÍSELNÍK ODPOVĚDNOSTNÍCH TITULŮ (PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ)
ODPOVĚDNOSTNÍ TITUL
Pojištění odpovědnosti za újmu
instruktora tandemových seskoků H‐T
a instruktora AFF.

KÓD PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ
46 ‐ 26

ČLÁNEK10
ÚČINNOST
Tyto DPPI nabývají účinnosti dnem 23. 9. 2019
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