
Allianz pojišťovna, a. s.

Všeobecné pojistné podmínky
pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Soukromé pojištění upravuje zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvise-
jících zákonů (dále jen „pojištění“ a „zákon“) a Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydá-
vá podle zákona tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen pojistné podmínky).
Obsahují-li tyto pojistné podmínky nebo pojistná smlouva, v případech kdy to zákon při-
pouští, odchylnou úpravu některých ustanovení zákona, platí úprava uvedená v těchto
pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. Není-li tato odchylná úprava obsažena
v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě dohodnuta, platí ustanovení zákona.

2. Pojistné podmínky jsou podle zákona nedílnou součástí pojistné smlouvy, a proto pokud
je v některém ustanovení zákona odkaz na pojistnou smlouvu, platí úprava uvedená v těch-
to pojistných podmínkách stejně, jako by to byla pojistná smlouva.

3. Pojistník musí být s těmito pojistnými podmínkami před uzavřením pojistné smlouvy pro-
kazatelně seznámen, což potvrdí svým podpisem v pojistné smlouvě. Tyto pojistné pod-
mínky platí po celou dobu trvání pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a nelze je bez
souhlasu pojistníka měnit.

4. Součástí pojistné smlouvy mohou být i další doplňující ustanovení vztahující se k tomuto
typu pojištění – smluvní ujednání a/nebo doložky.

5. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na celém světě, pokud není
v pojistné smlouvě sjednáno jinak a pokud vzniknou v době platnosti pojištění.

6. Pojištění, na které se vztahují tyto pojistné podmínky, je pojištěním škodovým, jehož úče-
lem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

7. Pojistnou událostí je jakákoliv nahodilá skutečnost, blíže označená v pojistné smlouvě nebo
v těchto pojistných podmínkách, resp. smluvních ujednáních, se kterou je spojen vznik
povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

8. Pojištění podle těchto pojistných podmínek může být sjednáno pouze tehdy, pokud je na
něm pojistný zájem. Pojistným zájmem je oprávněná potřeba ochrany před následky naho-
dilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

Článek 2
Rozsah pojištění

1. Při sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla má pojištěný
právo, aby pojistitel za něj nahradil podle těchto pojistných podmínek škodu na zdraví
nebo usmrcením anebo škodu na věcech, pokud byl proti němu uplatněn nárok na náhra-
du této škody, nebo aby za něj uhradil náklady na právní ochranu před uplatněným náro-
kem, včetně nákladů na soudní nebo mimosoudní řízení v rozsahu dohodnutém v pojist-
né smlouvě nebo stanoveném v těchto pojistných podmínkách.

2. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vyplývající:
a) z provozování letadel ve vztahu ke třetím osobám (pojištění odpovědnosti za škodu

vlastníka nebo provozovatele letadla, pokud není shodný s osobou vlastníka),
b) z provádění letecké dopravy osob a věcí, které mají tyto osoby na sobě nebo u sebe,

přepravy cestovních zavazadel a leteckých zásilek bez deklarace hodnoty (pojištění
odpovědnosti za škodu leteckého dopravce).

3. V pojistné smlouvě je specifikován rozsah sjednaného pojištění odpovědnosti.

Článek 3
Spolupojištěné osoby

Pojištění v rozsahu uvedeném v těchto pojistných podmínkách se vztahuje také na odpověd-
nost za škodu níže uvedených osob:

a) na osoby, které se na provozu a obsluze letadla s vědomím a souhlasem provozovate-
le podílejí,

b) na zaměstnance pojištěného, pokud jsou oprávněni k provádění prací a činností na
letadle.

Článek 4
Výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu pokud:
1. v okamžiku vzniku pojistné události je letadlo v takovém technickém stavu, který nevyho-

vuje právním a technickým předpisům o provozu letadel, nebo pokud nebylo uděleno pří-
slušné povolení k provozu letadla,

2. v okamžiku vzniku pojistné události nevlastní provozovatel příslušné oprávnění k provozu
letadla,

3. pilot (piloti) letadla v okamžiku vzniku pojistné události nevlastnil příslušné oprávnění,
4. byla škoda způsobena pojištěným nebo osobou uvedenou v článku 3 úmyslně,
5. pojištěný uznal bez souhlasu pojistitele svoji povinnost k náhradě vzniklé škody, ačkoliv mu

tato povinnost nevznikla; pokud uznal pojištěný svoji povinnost k náhradě škody nad
rámec stanovený právními předpisy, je vyloučeno pojistné plnění pouze ve výši náhrady
škody, která byla takto uznána,

6. byla škoda způsobena válkou, invazí, činností zahraničního nepřítele, vojenskými akcemi
(bez ohledu na to, zda byla vyhlášena válka či nikoliv), občanskou válkou, terorizmem,
povstáním, vzpourou, vzbouřením, srocením, stávkou, výlukou, občanskými nepokoji, vojen-
skou či uzurpovanou mocí, represivními zásahy státních orgánů a bezpečnostních složek

státu, skupinou osob jednajících se zlým úmyslem, lidí jednajících ve prospěch politické
organizace nebo ve spojení s ní, spiknutím, vyvlastněním, zabavením pro vojenské účely,
zničením nebo poškozením z pokynu vlády působící de jure nebo de facto anebo jiného
veřejného orgánu, únosem letadla, zabavením letadla nebo jiným aktem úřední moci,

7. byla způsobena škoda znečištěním půdy, vody (včetně vodstva), ovzduší a dále na škody
způsobené vibracemi a působením elektrických a elektromagnetických poruch,

8. byla škoda způsobena látkami nebo věcmi všeho druhu, které byly letadlem do vzdušné-
ho prostoru vyneseny,

9. byla škoda způsobena zásahem vyšší moci,
10. byla škoda způsobena jadernou reakcí včetně veškerých jejích následků, jaderným zářením

z jakéhokoliv zdroje nebo radioaktivní kontaminací,
11. byla škoda způsobena v jakémkoli vztahu s azbestem a nátěrovými hmotami obsahujícími

olovo.
12. Dále se toto pojištění nevztahuje na:

– odpovědnost za škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,
– odpovědnost za škodu způsobenou vzájemně mezi spolupojištěnými,
– odpovědnost za škodu způsobenou příbuznými v řadě přímé nebo osobám žijícím ve

společné domácnosti,
– odpovědnost likvidátorů nebo orgánů státní moci,
– odpovědnost za nedodržení lhůt, termínů, rozpočtů a vyúčtování nákladů,
– úmyslné odchýlení se od právních nebo úředních předpisů nebo jiného úmyslného

porušení povinností,
– ztrátu věcí (mimo věcí uvedených v článku 2 odst. 2. b)), peněz, cenných papírů

a cenností.

Článek 5
Vznik a změny pojištění

1. Pojištění vzniká dnem následujícím (v 00.00 hod.) po uzavření pojistné smlouvy, ne-
bylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo
později. Má-li pojištění vzniknout později, stanoví se v pojistné smlouvě den, kdy pojiš-
tění začíná (dále též „počátek pojištění“). Při sjednání pojištění s jednorázovým pojist-
ným vzniká pojištění až dnem jeho zaplacení, pokud není v pojistné smlouvě dohodnu-
to jinak.

2. Bylo-li na základě návrhu pojistitele na uzavření pojistné smlouvy zaplaceno pojistné ve
výši uvedené v návrhu a ve lhůtě určené navrhovatelem (neurčil-li lhůtu, tak do 1 měsíce)
je pojistná smlouva uzavřena dnem zaplacení pojistného na účet pojistitele nebo pojišťo-
vacího zprostředkovatele anebo dnem, ve kterém pojistitel nebo pojišťovací zprostředko-
vatel potvrdil příjem pojistného v hotovosti.

3. Pojistná smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná; totéž se týká i změn
pojistné smlouvy.

Článek 6
Pojistná doba a zánik pojištění

1. Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto
jinak. Je-li pojistná smlouva sjednána na dobu jednoho roku, prodlužuje se za stejných
podmínek o další rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejpozději šest týdnů před uplynutím
pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Je-li pojistná
doba kratší než jeden rok, pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, není-li v pojistné
smlouvě dohodnuto jinak.

2. Pojištění dále zaniká:
a) Pro nezaplacení pojistného

Není-li zaplaceno pojistné nebo jeho část (částí pojistného se rozumí též splátka pojist-
ného) ke dni jeho splatnosti, může pojistitel zaslat upomínku, ve které stanoví lhůtu
k zaplacení pojistného nebo jeho části; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Pojištění
zanikne dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty. Upomínka pojistitele musí
obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného
a musí být pojistníkovi doručena. Lhůtu podle věty první lze před jejím uplynutím doho-
dou prodloužit.

b) Dohodou
Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V této dohodě musí být
určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.
Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

c) Výpovědí
ca) Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele

nebo pojistníka ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň
6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

cb) Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření
pojistné smlouvy. Dnem doručení počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž
uplynutím pojištění zanikne. V takovém případě má pojistitel právo na poměrnou
část pojistného odpovídající délce trvání pojištění.

cc) Pojistitel, resp. pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení
oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpo-
vědní lhůta jednoho měsíce, jejímž uplynutím pojištění zanikne.
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d) Odstoupením
Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo
z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednáva-
ného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém
a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může poji-
stitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanik-
ne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.
Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek uvedených
v předchozím odstavci i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce
(pojišťovací zprostředkovatel) nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné
dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné
smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil. V pří-
padě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se
vznikem a správou pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem,
je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného
plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

e) Pojištění zaniká též:
– dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc (např. její likvidací, ztrátou,

úplným zničením),
– smrtí pojištěné fyzické osoby nebo dnem, kdy došlo k zániku pojištěné právnické

osoby bez právního nástupce, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak,
– změnou v osobě vlastníka nebo provozovatele pojištěného letadla.

Článek 7
Pojistné a jeho změny

1. Pojistné je stanoveno procentní sazbou z dohodnuté pojistné částky pro každé pojištěné
letadlo. Výši sazby stanoví vždy pojistitel. Vyúčtování pojistného obdrží pojistník zároveň
s pojistnou smlouvou.

2. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, jestliže v pojist-
né smlouvě nebylo dohodnuto, že toto právo vznikne pojistiteli později. Běžné pojist-
né je splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku
pojištění, které teprve jeho zaplacením vzniká, pokud není v pojistné smlouvě dohod-
nuto jinak.

3. V pojistné smlouvě může být dohodnuta možnost splátek pojistného. Při sjednání pololet-
ního nebo čtvrtletního placení se účtuje přirážka 3%, resp. 5%. Při nezaplacení některé
splátky (části pojistného) je pojistitel oprávněn žádat zaplacení pojistného za celé pojistné
období včetně úroku z prodlení za každý den prodlení. Při nezaplacení některé splátky
může pojistitel postupovat podle článku 6 odst. 2.

4. Pojistné je zaplaceno dnem jeho připsání na účet pojistitele nebo pojišťovacího zprostřed-
kovatele (pokud je pojistitelem oprávněn k jeho přijetí) při bezhotovostním placení anebo
dnem, ve kterém pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel, který je oprávněn k jeho při-
jetí, potvrdil příjem pojistného v hotovosti.

5. Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto
jinak. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojist-
né do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala. Jednorázové pojistné
náleží v takovém případě pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

6. Upravit výši doposud placeného pojistného může pojistitel jen po dohodě s pojistníkem
nebo za podmínek předem dohodnutých v pojistné smlouvě. Pojistitel je povinen nově sta-
novenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností
pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

7. Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odst. 6. nesouhlasí, musí svůj nesouhlas
uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl.
V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné
zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši
pojistného pojistníka na tento následek upozornit.

8. Dojde-li k zániku pojištění před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, má
pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající délce trvání pojištění, pokud není
v zákoně, těchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 8
Pojistná částka

1. Pojistná částka, jejíž výše byla dohodnuta v pojistné smlouvě, představuje nejvyšší hranici
pojistného plnění vyplaceného ze strany pojistitele za jednu škodnou událost, k níž došlo
v pojistné době bez ohledu na počet osob uplatňujících nárok na náhradu škody.

2. Pojistník odpovídá za to, že výše pojistné částky je v souladu s právním předpisem.

Článek 9
Spoluúčast

V pojistné smlouvě lze dohodnout spoluúčast. Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se pojiš-
těný podílí na plnění z každé pojistné události a kterou pojistitel odečte od přiznaného pojist-
ného plnění. Na škody, jejichž výše nepřesahuje sjednanou výši spoluúčasti, se toto pojištění
nevztahuje.

Článek 10
Pojistné plnění, náhrada škody, náhrada nákladů pojištěnému

1. V případě vzniku pojistné události, spočívající ve vzniku škody, za kterou pojištěný podle
právních předpisů odpovídá, poskytne pojistitel:
a) poškozenému (poškozeným) náhradu škody na zdraví, usmrcením a na věcech podle

právních předpisů a

b) pojištěnému náhradu jeho nákladů na právní ochranu před vzneseným nárokem na
náhradu škody, za kterou má pojištěný odpovídat a případné vedení sporu v rozsahu
a za podmínek uvedeném v odst. 4. a 5. (dále jen „náklady řízení“),

c) pojištěnému náhradu jeho nákladů spojených s odstraněním nebo zmírněním vzniklé
škody, za kterou odpovídá a která vznikla pojistnou událostí, pokud nebyla tato úhrada
poskytnuta již podle článku 12 odst. 1. písm. b) těchto pojistných podmínek.

2. Náhradu nákladů řízení podle odst. 1. písm. b) a nákladů podle odst. 1. písm. c) poskytne
pojistitel jen tehdy, jestliže byly vynaloženy na jeho pokyn.

3. Ustanovení odst. 1. písm. a) se nepoužije, zaplatil-li pojištěný škodu, za kterou odpovídá
přímo poškozenému a která vznikla pojistnou událostí; v takovém případě je pojistitel povi-
nen uhradit pojištěnému zaplacenou částku, a to až do výše, do které by byl sám, podle
podmínek sjednaného pojištění, povinen plnit poškozenému.

4. Náhrada nákladů řízení vzniklých pojištěnému podle odst. 1. písm. b) spočívá v úhradě
nákladů:
a) občanskoprávního soudního řízení o náhradě škody, pokud bylo nutné ke zjištění odpo-

vědnosti pojištěného nebo výše škody, a to na všech stupních řízení, včetně nákladů na
provedení důkazů,

b) na mimosoudní projednání nároku poškozeného,
c) na právní zastoupení pojištěného advokátem v mimosoudním nebo občanskoprávním

soudním sporu.
5. Náklady na obhajobu ve všech stupních trestního řízení vedeného proti pojištěnému

a náklady na právní zastoupení podle odst. 4. písm. c), které přesahují maximální mimo-
smluvní odměnu advokáta v ČR, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně
zavázal.

6. Veškeré náklady řízení jsou hrazeny v rámci sjednané pojistné částky. Pokud výše nákladů
řízení nepřesahuje sjednanou výši spoluúčasti, nevzniká nárok na jejich úhradu.

7. Pokud nárok na náhradu škody překročí sjednanou pojistnou částku, uhradí pojistitel nákla-
dy soudního řízení jen v poměru sjednané pojistné částky k celkové výši uplatněného náro-
ku na náhradu škody, a to i v případě, že na základě jedné pojistné události došlo k více
soudním sporům.

Článek 11
Splatnost pojistného plnění

1. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření je skončeno, jakmile
pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Pokud oprávněná osoba postoupí pojist-
né plnění jako pohledávku jinému nebo toto pojistné plnění zastaví nebo jinak zajistí ve
prospěch jiného před skončením šetření, není pojistitel tímto jednáním oprávněné osoby
vázán.

2. Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla pojistná událost ozná-
mena. Tuto lhůtu lze dohodou prodloužit. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě podle věty
prvé, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné
plnění důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou
zálohu. Lhůta uvedená v první větě neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny
oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.

3. Rozhoduje-li se o odpovědnosti pojištěného nebo o výši náhrady škody v řízení před sou-
dem nebo jiným orgánem, je pojistitel povinen plnit až poté, kdy se dozvěděl o pravo-
mocném skončení takového řízení.

Článek 12
Zachraňovací náklady

1. Pojistitel uhradí účelně vynaložené náklady, které pojistník vynaložil:
a) na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události,
b) na zmírnění následků již nastalé pojistné události,
c) z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení poškozeného po-

jištěného letadla nebo jeho zbytků.
2. Výše náhrady zachraňovacích nákladů s výjimkou nákladů, které byly vynaloženy na záchra-

nu života a zdraví osob, jsou omezeny na maximálně 1% naposledy sjednané pojistné část-
ky, maximálně však částkou 30 000,- Kč není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

3. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na škodné události, jejichž příčinou byly okolnos-
ti uvedené v článku 4 těchto pojistných podmínek.

Článek 13
Soupojištění

1. U pojištění, na jehož sjednání se podílí více pojistitelů (soupojistitelů), je dohodnuta výše
podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích ze soupojištění.

2. Ten z pojistitelů, který je v pojistné smlouvě stanoven jako vedoucí pojistitel, stanoví pojist-
né podmínky a výši pojistného, spravuje soupojištění a je oprávněn a zmocněn přejímat
oznámení a projevy vůle pojištěného jménem všech zúčastněných soupojistitelů.

Článek 14
Základní povinnosti účastníků pojištění

při uzavírání pojistné smlouvy

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy
pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu.

2. Stejnou povinnost jako v odst. 1 má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému. Jménem poji-
stitele může tuto povinnost plnit též pojišťovací zprostředkovatel.

3. V případě pojištění cizího rizika je pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojist-
né smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

4. Oznámit pojistiteli, že bylo uzavřeno další pojištění pro stejné riziko u jiného pojistitele, sdě-
lit jeho obchodní firmu (název) a výši pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.

5. Pojistník je povinen plnit i další povinnosti dohodnuté v pojistné smlouvě.

2



Článek 15
Práva a povinnosti účastníků pojištění při změně nebo zániku

pojistného rizika a při vzniku pojistné události

1. Pojistník, a v případě pojištění cizího pojistného rizika pojištěný, je povinen bez zbytečné-
ho odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika.

2. Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojistitel povinen úměrně
tomuto snížení snížit pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o snížení rizika dozvěděl.

3. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto
rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných
podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojist-
ného rizika, navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo.
Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode dne jeho doručení, není-
li v návrhu pojistitele stanovena lhůta delší.

4. Nesouhlasí-li pojistník s návrhem na změnu pojistné smlouvy nebo nevyjádří-li se k této
změně ve lhůtě podle odstavce 3., má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to
ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy,
nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyjádření pojistníka podle odstavce 3. V takovém pří-
padě pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi.

5. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto
rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by za těchto podmínek pojist-
nou smlouvu neuzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce
ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika. V takovém případě pojištění zanikne
uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi.

6. Jestliže pojistitel ve stanované lhůtě pojistnou smlouvu nevypověděl a ani nepředložil
návrh na její změnu, trvá pojištění za dosavadních podmínek.

7. Pojistník i pojištěný je povinen vždy dbát, aby pojistná událost nenastala, a provádět při-
měřená opatření k jejímu odvrácení.

8. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost,
podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, vyčíslit nároky na plně-
ní, předložit doklady potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na
plnění a jeho výše, umožnit potřebná šetření a postupovat způsobem dohodnutým
v pojistné smlouvě nebo stanoveným v těchto pojistných podmínkách. Není-li pojistník
současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný nebo spolupojištěné osoby (článek 3).
První hlášení vzniku pojistné události musí dále obsahovat: typ a značku letadla, čas, místo
a předpokládanou příčinu pojistné události, hrubý rozsah vzniklé škody, telefonické a faxo-
vé spojení osob, které budou jako kontaktní osoby při projednávání škody.

9. Pojistitel je povinen po oznámení pojistné události, se kterou je spojen požadavek na plně-
ní z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povin-
nosti plnit.

10. Pokud byly náklady šetření podle odstavce 8. vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo zvý-
šeny porušením povinností oprávněných osob nebo pojistníka, má pojistitel právo poža-
dovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu.

Článek 16
Další povinnosti pojištěného v případě pojistné události

Pojištěný je v případě pojistné události povinen:
1. provést veškerá možná opatření ke zmírnění následků škody, podle možností si k tomu

vyžádat pokyny pojistitele a postupovat v souladu s nimi,
2. bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit skutečnost, že poškozený uplatnil proti

němu právo na náhradu škody a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, poža-
dované náhradě škody a její výši,

3. neuspokojovat a neuznávat, a to ani částečně, uplatňované nároky na náhradu škody
a neuzavírat dohodu o narovnání nebo o uznání dluhu, pokud k tomu nedostane od poji-
stitele písemný souhlas,

4. na pokyn pojistitele uznat nebo vyrovnat vůči němu uplatňované nároky na náhradu škody,
pokud se na ně toto pojištění vztahuje,

5. pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit, že je vůči němu soudně nebo mimosoudně
uplatňován nárok na náhradu škody nebo že je proti němu v souvislosti s pojistnou udá-
lostí vedeno trestní řízení a předat mu neprodleně veškeré s tím související písemné mate-
riály,

6. pojistiteli bez zbytečného odkladu sdělit, že bylo proti němu v souvislosti se škodnou udá-
lostí zahájeno řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého práv-
ního zástupce a informovat o výsledcích řízení,

7. přenechat pojistiteli jmenování právního zástupce a vedení soudního řízení ve všech pří-
padech, kdy náklady nese pojistitel,

8. bez zbytečného odkladu oznámit příslušným orgánům pojistnou událost, která nastala za
okolností nasvědčujících spáchání trestného činu třetí osobou.

Článek 17
Přechod práv na pojistitele

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osobě, pojiš-
těnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhra-
du škody, na úhradu nákladů řízení, na vrácení vyplacené částky, na snížení důchodu či
zastavení jeho výplaty nebo jiné obdobné právo, přechází toto právo na pojistitele, a to až
do výše částek vyplacených pojistitelem.

2. Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 1. proti osobám, které s osobami tam
uvedenými žijí ve společné domácnosti nebo které jsou na ně odkázány výživou. To však
neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně.

3. Osoby uvedené v odstavci 1. jsou povinny postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému
uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které jim v souvislosti s pojist-
nou událostí vzniklo.

4. Osoby uvedené v odstavci 1. jsou povinny odevzdat pojistiteli bez zbytečného odkladu
veškeré doklady potřebné k uplatnění práva přecházejícího na pojistitele.

5. Vzdaly-li se osoby uvedené v odstavci 1. svého práva na náhradu škody nebo jiného ob-
dobného práva nebo toto právo včas neuplatnily nebo jinak zmařily přechod svých nároků
na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl
získat.

6. Projeví-li se následky jednání uvedeného v předchozím odstavci až po výplatě pojistného
plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek,
které by jinak mohl získat.

Článek 18
Následky porušení povinností

1. Pojištěný je povinen nahradit pojistiteli plnění, jehož poskytnutí nemohl pojistitel odmít-
nout, ačkoli by tak mohl podle zákona učinit, zejména jestliže:
a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku

pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně
v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených píse-
mných dotazů a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlou-
vy tuto smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřel za jiných podmínek,

b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdi-
vé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné
údaje týkající se této události zamlčí.

2. Porušil-li při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy pojistník nebo pojiště-
ný některou z povinností uvedených v zákoně, těchto pojistných podmínkách nebo v pojist-
né smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plně-
ní přiměřeně snížit, nestanoví-li zákon jinak.

3. Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně, těchto pojistných podmínkách nebo
v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení roz-
sahu jejích následků, na zjištění nebo určení výše pojistného plnění anebo znemožnilo
předložení dokladů o tom, že ke vzniku škody došlo pojistnou událostí ve smyslu těchto
pojistných podmínek, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo
toto porušení na rozsah povinnosti plnit, nestanoví-li zákon jinak.

4. Ke snížení pojistného plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci přistoupí pojisti-
tel vždy, pokud byl vznik nebo zvětšení rozsahu následků pojistné události zaviněny hru-
bou nedbalostí pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby nebo jejich zástupců.

5. V případech kdy zákon nepřipouští snížení pojistného plnění, má pojistitel právo na náhra-
du vyplacených částek vůči osobě, která povinnost porušila, ve stejném rozsahu, v jakém
by jinak byl oprávněn pojistné plnění snížit.

6. V případě že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na
základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do konce pojist-
ného období, ve kterém došlo k zániku pojištění. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli
v tomto případě celé.

Článek 19
Expertní posouzení sporného nároku

1. V případě pochybnosti o výši pojistného plnění (přičemž základ nároku byl uznán) se
mohou účastníci pojištění dohodnout na určení výše pojistného plnění prostřednictvím
expertního posouzení sporného nároku (dále jen „expertíza“), aby předešli případnému
soudnímu sporu.

2. Provedení expertízy je formou šetření ve smyslu čl. 11 odst. 3. a spočívá v posouzení spor-
ného nároku jedním nebo více experty tak, že účastníci pojištění
a) se písemně dohodnou na jednom expertovi nebo
b) určí každý svého experta s tím, že úkolem těchto expertů bude vypracovat společné sta-

novisko ke spornému nároku a pokud se na takovém společném stanovisku neshod-
nou, bude jejich povinností určit neprodleně, nejpozději do jednoho měsíce, rozhodu-
jícího experta (odst. 4.).

3. Expert (rozhodující expert) nesmí mít k žádnému z účastníků pojištění obchodní, pracov-
něprávní ani příbuzenský vztah; pokud by tato podmínka nebyla splněna a účastník pojiš-
tění její nesplnění namítne, není stanovisko (včetně společného stanoviska vypracovaného
experty určenými podle odst. 2. písm. b) takového experta (rozhodujícího experta) ve
smyslu odst. 5. závazné.

4. Rozhodující expert posoudí sporný nárok buď sám nebo společně s experty, kteří jej určili
a vydá stanovisko, které je pro posouzení sporného nároku rozhodující.

5. Výsledek expertízy je pro účastníky pojištění závazný.
6. Náklady na experta určeného podle odst. 2. písm. a) a na rozhodujícího experta hradí

účastníci pojištění rovným dílem a náklady na experta určeného účastníky pojištění podle
odst. 2. b) si hradí každý z účastníků pojištění sám.

7. Pro provedení expertízy platí lhůta uvedená v čl. 11 odst. 3., pokud tuto lhůtu účastníci
pojištění dohodou neprodlouží; pokud expertíza není skončena ve lhůtě uvedené v citova-
ném článku nebo v prodloužené lhůtě, šetření podle tohoto článku končí, jestliže všichni
účastníci pojištění nebudou výslovně trvat na jeho dalším pokračování; šetření končí též
v případě, pokud experti neurčí rozhodujícího experta, nastanou-li podmínky uvedené
v odst. 2. písm. b).

8. Práva a povinnosti účastníků pojištění upravená právními předpisy nejsou ustanovením
tohoto článku dotčena.

Článek 20
Doručování

1. Pro účely tohoto pojištění se zásilkou rozumí každá písemnost nebo peněžní částka, kterou
zasílá pojistitel pojistníkovi a oprávněným osobám a pojistník nebo oprávněné osoby poji-
stiteli. Pojistníkovi zasílá pojistitel zásilku na jeho poslední známou adresu a oprávněným
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osobám na tu adresu, kterou písemně pojistiteli sdělili. Pojistník je povinen pojistiteli sdělit
každou změnu adresy pro doručování zásilek. Peněžní částky mohou být zasílány pojistite-
lem na účet, který pojistník nebo oprávněné osoby pojistiteli sdělili. Pojistník a oprávněné
osoby zasílají písemnosti do sídla pojistitele a peněžní částky na účty pojistitele, které jim
sdělí. Zasílání zásilek se provádí prostřednictvím držitele poštovní licence, ale lze je doru-
čovat i osobně. Peněžní částky lze zasílat prostřednictvím peněžních ústavů.

2. Písemnost určená pojistiteli je doručena dnem, kdy pojistitel potvrdí její převzetí. Totéž platí,
pokud byla písemnost předána prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele. Peněžní
částka určená pojistiteli, je doručena dnem připsání této částky na jeho účet nebo dnem,
kdy bylo její přijetí v hotovosti pojistitelem potvrzeno.

3. Písemnost pojistitele určená pojistníkovi nebo oprávněné osobě (dále jen „adresát“) se
považuje za doručenou dnem jejího převzetí adresátem nebo dnem, kdy adresát převzetí
písemnosti odepřel. Nebyl-li adresát zastižen, je písemnost uložena u držitele poštovní
licence, který adresáta vyzve, aby si ji vyzvedl. Písemnost se považuje za doručenou dnem,
kdy byla uložena, i když se adresát o jejím uložení nedozvěděl nebo dnem, kdy byla vrá-
cena pojistiteli jako nedoručitelná pro změnu adresy, kterou adresát pojistiteli neoznámil;
to neplatí, pokud adresát prokáže, že zásilku nemohl vyzvednout nebo změnu adresy ozná-
mit z důvodu hospitalizace, lázeňského pobytu, pobytu v cizině nebo z jiných závažných
důvodů. Peněžní částka určená adresátovi při bezhotovostním placení je doručena dnem
jejího připsání na účet adresáta a při platbě prostřednictvím držitele poštovní licence jejím
předáním držiteli poštovní licence.

4. Doručování podle odstavců 2. a 3. se týká zásilek zasílaných na dodejku nebo formou do-
dání do vlastních rukou adresáta. Písemnost zasílaná prostřednictvím držitele poštovní licen-
ce obyčejnou zásilkou nebo doporučeným psaním se považuje za doručenou jen tehdy, pro-
káže-li její doručení odesílatel nebo potvrdí-li toto doručení ten, komu byla určena.

5. Zasílání písemností prováděné telegraficky, dálnopisem (faxem) nebo elektronickými pro-
středky s účinky doručení podle odstavce 2. a první věty odstavce 3. je možné buď na zákla-
dě dohody účastníků pojištění o způsobu zasílání písemností a potvrzování jejich přijetí,
anebo pokud doručení adresát nepochybným způsobem potvrdí (např. elektronickým pod-
pisem).

Článek 21
Vymezení pojmů

Pro účely pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek se rozumí:
1. Pojistitelem je Allianz pojišťovna, a. s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká repub-

lika, IČ 47115971, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona.
2. Pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a která je podle této

smlouvy povinna platit pojistné. Pokud je pojistník současně pojištěným, vztahují se na něj
práva a povinnosti stanovená v těchto pojistných podmínkách pro pojištěného.

3. Pojištěným osoba, na jejíž odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Pokud není v těch-
to pojistných podmínkách určeno jinak, platí práva a povinnosti stanovená pro pojistníka
také pro pojištěného.

4. Pojistnou dobou doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.
5. Pojistným úplata za pojištění, kterou je povinen pojistiteli hradit pojistník.
6. Běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období (čtvrtletní, pololetní, roční).
7. Pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.
8. Jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjed-

náno.
9. Výročním dnem počátku pojištění den, který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsí-

ce shoduje se dnem počátku pojištění.
10. Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.
11. Pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným

nebezpečím.
12. Pojištěním cizího pojistného rizika pojištění, které uzavírá pojistník na pojistné riziko pojiš-

těného, který je odlišnou osobou od pojistníka.
13. Pojišťovacím zprostředkovatelem fyzická nebo právnická osoba, která provádí odbornou

činnost směřující k uzavírání pojistných smluv a k provádění dalších činností s tím souvise-
jících. Postavení pojišťovacích zprostředkovatelů, jejich práva a povinnosti upravuje zákon
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

14. Hrubou nedbalostí se rozumí takové zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, poruše-
ní právních předpisů nebo předpisů vydaných na základě nich anebo smluvně převzatých
povinností, jehož důsledkem byl vznik škody nebo zvětšení jejích následků (např. závaž-
né porušení předpisů o leteckém provozu, činnost pod vlivem alkoholu nebo návykových
látek apod.); hrubou nedbalostí je vždy takové jednání pojištěného, které bylo příčinou
vzniku škodní události a pro které byl pojištěný pravomocně odsouzen pro nedbalostní
trestný čin.

15. Letadlem se pro účely těchto pojistných podmínek rozumí zařízení schopné vyvozovat
síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému
povrchu.

Článek 22
Závěrečná ustanovení

1. Pojištění sjednané na základě pojistné smlouvy, jejíž součástí jsou tyto pojistné podmínky,
se řídí právním řádem České republiky a pro řešení sporů vzniklých při tomto pojištění jsou
příslušné soudy České republiky. Toto platí rovněž pro pojistná rizika v zahraničí, pokud
právní předpisy státu, kde je pojistné riziko umístěno, nestanoví použití svých předpisů.

Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti dne 1. ledna 2005.
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