POJISTNÝ CERTIFIKÁT
pro pojištění letadel - pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel

CERTIFICATE OF INSURANCE
for Aviation Third Party Legal Liability

Pojistná smlouva č./Policy No. 400048129
Pojištěný /Insured:

Balony Michel s.r.o.
Matěje Kopeckého 949, 51754 Vamberk, IČ/RČ: 08068810
645/24

Typ letadla / Type :
Poznávací značka / Reg. No.
Maximální vzletová hmotnost (kg) / MTOW (kg)

OK-2221
1410,0

Výrobní číslo: / Serial No. :

1523

Sjednaný rozsah pojištění / Scope of cover:

Pojistná částka / Insured Limit:

97 500 000 CZK

Pojistná částka pro škodu na zdraví osob a věcech, které nejsou
letadlem přepravovány / Limit for damage caused to persons and
property not being transported in the aircraft:
Limit pro přepravu osob na palubě letadla - limit pro jednu osobu /
Passenger Legal Liability Limit for bodily injury - per one
passenger:
Limit pro přepravu zavazadel - limit pro jednu osobu / For
liability in respect of baggage - per one passenger:

not less
than

3 000 000 SDR

8 450 000 CZK

not less than

250 000 SDR

36 764 CZK

not less than

1 131 SDR

6

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

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

10.02.2021; 00:00 hod -10.02.2022; 00:00 hod

Územní platnost / Territory:

- Česká republika/Czech Republic
- Slovenská republika/Slovak Republic

Využití letadla / Use of plane:

- Rekreační a sportovní létání / Sport and leisure activities
- Přeškolovací výcvik na typ / Re-training flights - extension to licence up-rating training
- Vyhlídkové lety / Sight-seeing flights
- Rozhazování letáků / Leaflet flights
- Výsadkové lety / Airborne flights
- Letecké veřejné vystoupení / Public performance

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.
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