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Vážení,

posíláme Vám pojistný certifikát pro pojištění letadel.

S pozdravem

Vaše Allianz



2/2 Datum 10. 3. 2022

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ
POJISTNÉ SMLOUVY
INSURANCE CONFIRMATION

POJISTNÝ CERTIFIKÁT PRO POJIŠTĚNÍ LETADEL – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM LETADEL
CERTIFICATE OF INSURANCE FOR AVIATION THIRD PARTY LEGAL LIABILITY

Pojistitel / Insurer

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.
Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO / Identification number: 47 11 59 71

www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

Pojištěný / Insured

BALONY MICHEL S.R.O.
Matěje Kopeckého 949, 517 54 Vamberk

IČO / Identification number: 08 06 88 10

POTVRZENÍ / CONFIRMATION
Tímto potvrzujeme, že byla uzavřena následující pojistná smlouva.
This is to confirm that a following insurance contract has been concluded.

Druh pojištění / Arts of Coverage:
pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel / insurance for
aviation third party legal liability

Číslo pojistné smlouvy / Policy contract No:
C550018068

Pojistné období / Policy Period:
10. 3. 2022 – 10. 3. 2023

Počátek pojištění / Inception of Insurance:
10. 3. 2022

Územní platnost / Territory:
Česká republika
Slovensko

Pojištěné letadlo / Insured plane:

Typ letadla / Type: 645/24, balón, vzducholoď

Poznávací značka / Reg. No.: OK-2221

Maximální vzletová hmotnost / MTOW: 1 410 kg

Výrobní číslo: / Serial No.: 1523

Využití letadla / Use of plane:
Letecké veřejné vystoupení / Air Show or Air Racing
Přeškolovací výcvik na typ / Re-training flights - extension to licence up-rating
training
Rekreační a sportovní létání / Sport and leisure activities
Rozhazování letáků / Leaflet flights
Vyhlídkové lety / Sight-seeing flights
Výsadkové lety / Airborne flights

Rozsah pojištění / Scope of insurance:

Pojistná částka / Limit:

Škoda na zdraví osob a věcech, které nejsou letadlem přepravovány /
Damage caused to persons and property not being transported in the
aircraft:
97 500 000 CZK not less than 3 000 000 SDR

Limit plnění / Limit:

Přeprava osob na palubě letadla – limit pro jednu osobu / Passenger
Legal Liability Limit for bodily injury – per one passenger:
8 450 000 CZK not less than 250 000 SDR

Přeprava zavazadel – limit pro jednu osobu / Liability in respect of
baggage – limit per one passenger:
36 764 CZK not less than 1 288 SDR

Počet pojištěných sedadel pro cestující / Number of insured seats for
passengers: 6

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadla je sjednáno
včetně připojištění válečných rizik dle AVP 52E do výše uvedené pojistné
částky / Third Party Liability Insurance includes war risks coverage as per
AVN 52E.

Tento certifikát je potvrzením o sjednaném pojištění pouze pro takové podmínky, pojistné částky, výluky a další ujednání, která obsahuje výše uvedená pojistná smlouva.
This Certificate is always subject to terms, conditions, limitations, exclusions and cancellation provisions of the Insurance policy as above mentioned.

Praha / Prague 10. 3. 2022

Gabriela Cikhartová
vedoucí týmu správy
podnikatelského a korporátního pojištění


