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 Rámcová poistná zmluva č. 491 100 909 
 

  
Druh poistenia: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla 
  
Poistník: Letecká amatérska asociácia SR   

Jánošíkova 264   
010 01 Žilina  
IČO: 17067065 
Zapísaný na MV SR č. spisu : VVS / 1 – 900/90- 7300   
Bankové spojenie: SK 35 8330 0000 0027 0079 5392 

  
Poistení: Jednotliví členovia Leteckej amatérskej asociácie SR  prihlásení hromadnými Prihláškami.  

 
  
Poisťovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
IČO: 00 151 700 
DIČ: 2020374862 
IČ DPH: SK 2020374862 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 196/B 

  
Poistné 
podmienky: 

Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu: 
 Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky lietadla            

č. 4019/ 1m  s účinnosťou od 01.04.2009 (ďalej len VPP – L). 
  

Začiatok 
poistenia 
poistné 
obdobie: 

Začiatok poistenia: 
01. 01. 2021 
00.00 hod. 

Poistné obdobie: 
1 rok  

Koniec poistenia: 
31. 12.2021 

  
Územná 
platnosť: 

Európa  

  
Predmet 
poistenia: 

Zodpovednosť za škodu na majetku, živote a/alebo zdraví tretích osôb spôsobenú prevádzkou ľahkých športových lietadiel 
( najviac dvojmiestnych) do max. vzletovej hmotnosti nižšej ako 500 kg.  
 

  
Poistná suma 
I: 
 
 
Poistná suma 
II:  

Pre jednu a všetky poistné udalosti pre škodu na majetku a/alebo na zdraví  v súvislosti so zodpovednosťou za škodu 

voči tretím osobám je dojednaná poistná suma v  zmysle Tabuľky  a podľa  Prihlášky k hromadnému poisteniu 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla. 
 
Pre jednu a všetky poistné udalosti pre škodu na majetku a/alebo na zdraví  v súvislosti so zodpovednosťou za škodu 

voči pasažierom je dojednaná poistná suma v  zmysle Tabuľky a podľa  Prihlášky k hromadnému poisteniu 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla. 

  
Poistené riziká: Poistenie sa vzťahuje na škodovú udalosť spôsovenú tretej osobe a ak je dojednané aj za škodu voči pasažierom, a to:  

a) škode spôsobená tretej osobe, t.j. osobe neprepravovanej na lietadle  
b) škode na zdraví, ( t.j. telesné poškodenie vrátane choroby alebo škody, ktorá sa nahrádza pri usmrtení 
c) škoda na veci, t.j. poškodenie alebo zničenie hmotnej veci  

  
Spoluúčasť : 
 

- na limit 950 000 EUR:  
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 300 EUR na každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.  
 

  

Poistné  
  

Poistné bude vyúčtované výpočtom podľa Tabuľky tejto poistnej zmluvy a podľa počtu nahlásených prevádzkovateľov. 

  
Splatnosť 
poistného:  

Poistné  je splatné vždy ku každej vystavenej Prihláške. Minimálne poistné na jednu Prihlášku je 100 Eur.   
 
Po prekročení daného počtu členov sa každý ďaľší pripoistený člen uhradí súčtom všetkých pripoistených na základe 
zoznamu, ktorý bude zaslaný formou Prihlášky ( viď odstavec Osobitné dojednania)  
 Za príslušný počet prekročených pripoistených sa taktiež vypracuje Prihláška k hromadnému poisteniu, kde sa uvedie 
Ich počet a k nim prislúchajúce poistné.  
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Zmluvné 
dojednania: 

Účel použitia lietadiel: 
- športové rekreačné využitie, organizované letecké podujatia a súťaže, vzdelávacie lety. 
 
Odchýlne od.čl.4 ods. 1 písm.l) a m) VPP – L sa toto poistenie vzťahuje aj na škodu spôsobenú spolupoistených stranám 
navzájom. Dojednanie čl 4 ods. 1 písm.k) nie je týmto dojednaním dotknuté a ostáva v platnosti bez zmeny.  
 
Odchýlne od čl.4 ods. 1 písm. k) VPP – L sa toto poistenie vzťahuje aj na škodu spôsobenú na vecí a zdraví príbuzného 
v priamom rade alebo inej osoby ktorá je s poisteným v rodinnom pomere.  

  
 
Osobitné 
dojednania: 
 
 
Ohlasovacia 
povinnosť: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poistník je povinný najneskôr k 25. dňu v mesiaci nahlásiť zoznam všetkých záujemcov o poistenie. 
Prihlášky sa vystavujú s účinnosťou poistenia  k prvému dňu nasledujúceho mesiaca.  
 
Vo výnimočných prípadoch pri organizovaných súťažiach a leteckých športových akciách je možné toto poistenie dojednať 
s účinnosťou nultej hodiny nasledujúceho dňa po zaplatení poistného.  V tomto prípade je poistník povinný túto skutočnosť 
oznámiť poisťovni telefonicky a faxom najneskoršie v deň účinnosti poistenia.  
 
Poistenie  lietadiel na území Slovenskej republiky nepodlieha področnosti, t.j. aj na poistné obdobie kratšie ako jeden rok je 
stanovená rovnaká výška poistného bez úpravy poistného za področnosť.  
 
Jednotlivému poistenému nebude vyplatené poistné plnenie, ak v čase škodovej udalosti a následnej poistnej udalosti 
nemal  platný doklad o odbornej spôsobilosti oprávňujúci ho k výkonu letovej činnosti na danom lietadle, prípadne lietadlo 
nemalo platný doklad o letovej spôsobilosti. 
 
Poistník si vyhradzuje právo v prípade vysokej škodovosti poistených alebo v prípade zmeny sadzieb zo strany 
zaisťovateľa upraviť pri obnovení poitnej zmluvy na ďaľšie poistné obdobie výšku poistného. Táto zmena sadzby musí byť 
vopred prekonzultovaná s poistníkom. 
 
Dňom zániku tejto rámcovej poistnej zmluvy zanikajú aj všetky Prihlášky k hromadnému poisteniu. 

  
Všeobecné 
ustanovenia: 

V zmysle §  800 ods. 2 Občianskeho zákonníka túto Rámcovú poistnú zmluvu  môže vypovedať každý z účastníkov do 
dvoch mesiacov po uzavretí.  Výpovedná doba je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. 

  
Vyhlásenie 
poistníka 
a poisteného: 

1. Túto poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poistnej zmluve upravujú VPP-L. 

3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poistnej zmluve sú úplné 

a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poistnej zmluvy podstatnú. 

4. Poistník uzatvára poistnú zmluvu vo vlastnom mene. 

5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných 

ustanovení. 

6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali. 

7. Táto poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

8.  Poistník je povinný túto poistnú zmluvu / dodatok k poistnej akceptovať do 30 dní od dátumu jej / jeho vystavenia 

poisťovateľom, uvedeným nižšie. Za deň akceptovania poistnej zmluvy / dodatku k poistnej zmluve sa považuje deň 

preukázateľného doručenia jedného jej / jeho oboma stranami podpísaného vyhotovenia poisťovateľovi alebo dátum 

pripísania predpísaného poistného na bankový účet poisťovateľa. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa táto 

poistná zmluva / dodatok k poistnej zmluve považujú za neuzavreté a návrh poistenia stráca platnosť. V prípade, že 

vyššie uvedenú lehotu nie je z objektívnych príčin možné zo strany poistníka dodržať, je možné ju po písomnom 

potvrdení zo strany poisťovateľa predĺžiť (aj emailovou formou). 

9. Poistiteľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné 

aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu, ani neposkytne žiadne 

poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by   
(i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo 
(ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo 
(iii) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda 

poistiteľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených 

národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva 

alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej 

ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky. 
 

  
Prílohy: Príloha č.1: Prihláška k hromadnému poisteniu k rámcovej poistnej zmluve – VZOR  

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky lietadla                            
č. 4019 / 1m  s účinnosťou od 01.04.2009. 
Oznámenie o spracúvaní osobných údajov  
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Tab. č.1:   Zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích osôb spôsobenú prevádzkou lietadla   
                    na území Európy ( vrátane SR a ČR )  
 
                -  Bezmotorové klzáky a motorové  klzáky štartujúce z nôh  
                   -  Motorové  padákové a závesné klzáky ( MPK a MZK )  
       

Poistné obdobie Poistná suma v EUR   Poistné 

max. 1 rok 950 000 EUR 17 EUR 

 
 
 Tab. č. 3   Poistenie zodpovednosti za škodu voči pasažierom  

 

Poistné obdobie Poistná suma v EUR  Teritoriálne krytie Poistné v EUR 

1 rok 325 000 Európa  100 

 
 

  
V Bratislave, dňa  05.12.2020 

 
 

 
 
 
 

………………………………………………… 
Mgr. Miroslav Jančiar    

 
 
 
 

………….….…..…….………………. 
Ing. Lívia Sulová  

sprostredkovateľ poistenia leteckých rizík  
 

 
 

prezident LAA 

 

otlačok pečiatky a podpis poistníka otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa 
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Prihláška č. X k hromadnému poisteniu  
k  Rámcovej poistnej zmluve č. 491 100 909. 

 
Poistník: Letecká amatérska asociácia SR   

             Jánošíkova 264   
             010 01 Žilina  
             IČO: 17067065 

                 Zapísaný na MV SR č. spisu : VVS / 1 – 900/90- 7300   
 

 
Poistený:  Jednotliví členovia Leteckej amatérskej asociácie SR  prihlásení hromadnými                    

                       prihláškami.  

 

    
Poistné za jednotlivé Prihlášky bude vypočítané podľa počtu nahlásených členov.  V deň začiatku účinnosti            

             Prihlášky je potrebné uhradiť poistné na účet:  
 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Tatra banka a.s., Hodžovo nám 3, 811 06 Bratislava; 
číslo účtu: SK 17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX  
konštantný symbol: 3558 
variabilný symbol: 491 100 909 

 

 
 

V Bratislave, dňa  05.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………. ………………………………………………… 

otlačok pečiatky a podpis poistníka otlačok pečiatky a podpis poisťovateľa 
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