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ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
pojištění osob pro případ úrazu při seskoku
na cvičném nebo tandemovém padáku
ČLÁNEK 6
POJISTNÉ

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

1.

Výše pojistného za každý pojištěný padák se v pojistné smlouvě
určuje podle tabulky pojistného.

Úrazové pojištění je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, příslušnými ustanoveními Všeobecných
pojistných podmínek, obecná část pro obnosová pojištění,
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění,
těmito Zvláštními pojistnými podmínkami a ustanoveními
pojistné smlouvy.

Pojištěná nebezpečí

2.

Tyto zvláštní pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné
smlouvy.

3.

Úrazové pojištění je pojištěním obnosovým.
ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1.

2.

Pojištění se sjednává pro případ :
1.1. smrti následkem úrazu (SÚ),
1.2. trvalých následků úrazu (TN),
1.3. doby nezbytného léčení tělesného poškození vzniklého
následkem úrazu (DNL).
Pojištěným je osoba, která provádí výcvik na cvičných padácích,
případně osoba, která provádí seskok na tandemových padácích
(dále jen „padácích“) v závěsu spolu s tandemovým pilotem (s
výjimkou tandemového pilota), uvedených v Seznamu padáků,
který je nedílnou součástí pojistné smlouvy.
ČLÁNEK 3
POJISTNÁ UDÁLOST

1.
2.

3.

Pojistnou událostí je nahodilá událost, která nastala v době trvání
pojištění, ze které vzniká pojistiteli povinnost plnit.
Pojistnou událostí v tomto pojištění je událost, kdy došlo k úrazu
při seskoku padákem, uvedeným v příloze této pojistné smlouvy,
při výcviku organizovaném a plánovaném v rámci stanov a
směrnic aeroklubu.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že:
3.1. nahodilá událost, která je příčinou úrazu, není vyloučena,
3.2. újma na zdraví nebo smrt úrazem vznikla pojištěnému.

Typ pojištění

A

B

Smrt následkem úrazu

24

48

72

Trvalé následky úrazu

48

96

Doba nezbytného léčení

12

12

Roční pojistné (Kč)
2.

1.

2.

1.

2.

Místem pojištění je území Evropy ‐ tj. všechny státy Evropy, evropská
část Ruska (východní hranice pojištěného území v Rusku je určena
poledníkem 60° východní délky), Turecko a Kypr.

4.

Pojištění dále nezakládá právo na pojistné plnění v případě, že:
1.1. Pojistná událost se stala osobám, které použily padák
neoprávněně,
1.2. pojistná událost se stala osobám, které neprošly základní
teoretickou přípravou.
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D

E

F

G

96

120

144

168

144

192

240

288

336

18

24

30

36

36

450 720 1080 1440 1800 2160 2424

Výše pojistného je stanovena v pojistné smlouvě. Pojistník je
povinen předložit pojistiteli podklady rozhodné pro výpočet
pojistného, tj. seznam padáků. Pojištění se vztahuje pouze na
padáky uvedené v pojistné smlouvě. Celkové pojistné se vypočte
jako součin počtu pojištěných padáků a roční sazby pojistného za
padák.

Pojistná částka vyjadřuje horní hranici pojistného plnění
v případě, že nastane pojistná událost specifikovaná v čl. 3 těchto
pojistných podmínek.
Pojistník si volí typy pojištění, které jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1.
ČLÁNEK 8
POČÁTEK, ZMĚNY A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

3.

1.

C

ČLÁNEK 7
POJISTNÁ ČÁSTKA

ČLÁNEK 4
MÍSTO POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 5
RIZIKA VYLOUČENÁ Z POJIŠTĚNÍ

Pojistné částky v tisících Kč

Pojištění vzniká zaplacením pojistného. Pojistné se považuje za
zaplacené okamžikem jeho připsání na účet pojistitele. Není‐li
pojistné zaplaceno do 30 dní od podpisu pojistné smlouvy
smluvními stranami, příslušná pojistná smlouva zaniká od počátku
(ex tunc) a pojištění nevzniklo.
Bylo‐li pojistné zaplaceno do 30 dní od podpisu pojistné smlouvy,
pak se pojistná ochrana vztahuje i na období od podpisu pojistné
smlouvy do zaplacení pojistného.
Pojistná doba je v tomto pojištění vždy doba od vzniku pojištění
do 31.12. daného roku.
V průběhu tohoto období lze připojistit další padáky. Toto
pojištění vstoupí v platnost následujícím dnem po zaplacení
uvedené částky (viz razítko na dokladu)u).
ČLÁNEK 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2019
a jsou součástí těch pojistných smluv, které se na ně výslovně
odvolávají a ke kterým jsou připojeny.
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