Pojištění odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: ERGO pojišťovna, a.s., Česká republika

Produkt: Pojištění odpovědnosti pilota

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách (VPP) pojištění odpovědnosti pilota - OP
150401.
https://ergo.cz/p/pojisteniodpovednosti/piloti/

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění odpovědnosti pilotů, žáků i instruktorů létání za škody, které způsobí neúmyslně na vypůjčeném letadle.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

 Pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na vy-

 Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se

půjčeném letadle. Maximální pojistná částka, kterou lze
pro toto pojištění sjednat je 600.000 Kč.

pojištění na odpovědnost pojištěného za škodu dle VPP OP
150401 článek 16, 22 a 25.

Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění též na odpovědnost za jinou majetkovou újmu (finanční
škodu), která vznikla v příčinné souvislosti s užíváním letadla. Maximální pojistná částka finančních škod je 600.000
Kč.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! Pojištění se nevztahuje na činnosti:

Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění
také na odpovědnost občana za škodu v běžném občanském životě. Pojistná částka odpovědnosti občana za škodu
je 3.000.000 Kč.

Které pojištěný vykonává neoprávněně.
Profesionální sportovní činnosti nebo veškeré přípravy k ní,
přičemž za profesionální sportovní činnosti se nepovažují
obvyklé činnosti leteckých škol.
Dobu, kdy letadlo nemělo platné a účinné osvědčení o
letové způsobilosti případně jiná potřebná povolení.
Start nebo přistávání letadla z místa nebo na místo, které
nesplňuje předpisy stanovené podmínky pro provoz
takového letadla s výjimkou škody vzniklé při nouzovém
přistání.

! Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu, za
kterou dle platných právních předpisů odpovídá jiná osoba
než pojištěný.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území celého světa.
Jaké mám povinnosti?
- Pojistník i pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele při jednání o uzavření pojistné smlouvy.
- Pojistník i pojištěný jsou povinni bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny
pojistného rizika, tedy například oznámit pojistiteli změnu bydliště, doručovací adresy, oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu atd.

- V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni vznik škodné události neprodleně oznámit
pojistiteli.

- Další povinnosti pojistníka a pojištěného jsou uvedeny ve VPP OP 150401 Část I. článek 17 a Část II. článek 23.
Kdy a jak provádět platbu?
První pojistné je možno uhradit platební kartou ihned při online sjednání nebo převodem z účtu, případně složenkou. První pojistné
je splatné dnem počátku pojištění. Následné běžné pojistné je splatné vždy prvního dne příslušného pojistného období. Lze platit
převodem z účtu, inkasem z účtu, prostřednictvím SIPO, složenkou nebo v hotovosti.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou nebo na
dobu určitou v délce maximálně 12 měsíců a pro pojistné smlouvy sjednané distančním způsobem se sjednává, že toto platí pouze
za předpokladu, že došlo k úhradě prvního pojistného před sjednaným počátkem pojištění a pojistná smlouva (nabídka) tak byla
zaplacením prvního pojistného akceptována ze strany pojistníka v navrhovaném rozsahu. Pojištění sjednané na dobu určitou zaniká
uplynutím pojistné doby.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění lze vypovědět ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného
období. Je-li však výpověď doručena později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci
následujícího pojistného období.
Další informace ohledně zániku pojištění naleznete ve VPP OP 150401 Část I. článek 5.
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