Vážení členovia,
po dlhých a ťažkých jednaniach sa nám konečne podarilo vyjednať zmluvu na poistenie škôd
spôsobených 3. osobám prevádzkou LŠZ (povinné zmluvné poistenie - PZP) za čo najprijateľnejších
podmienok. Zmluva je uzatvorená v ČSOB Pojišťovni, a.s. na obdobie 15.03.2022 – 14.03.2023
a poistenie je platné iba vtedy, ak je uhradený riadny členský príspevok pre daný rok. Celé znenie
poistnej
zmluvy
a
všeobecné
poistné
podmienky
nájdete
na
https://www.laa.sk/administrativa/poistenie/. Oba dokumenty si pozorne prečítajte!!!
Aktuálne sadzby poistenia sú rozdelené do 3 váhových kategórií lietajúcich športových zariadení (ďalej
iba LŠZ), podľa maximálnej vzletovej hmotnosti LŠZ (MTOW), ktorá je uvedená v preukaze letovej
spôsobilosti LŠZ:
- do 150 kg
- do 300 kg
- do 499 kg
Môžete si vybrať územné krytie poistenia:
- SR+ČR
- Svet
Taktiež máte na výber medzi druhom poistenia:
- klasické (bez doložky AVN52E)
- rozšírené (s doložkou AVN52E) – jej znenie nájdete na https://www.laa.sk/administrativa/poistenie/
Poistenie LŠZ
Piloti jednomiestnych bezmotorových padákových klzákov - PK do hmotnosti 150 kg si môžu
poistiť buď samotný padákový klzák (na imatrikulačnú značku) alebo sa môžu poistiť na osobu (v tomto
prípade môžu lietať na ľubovoľnom padákovom klzáku, ktorý má platný preukaz letovej spôsobilosti
LŠZ LAA SR a na ktorý majú vhodnú kvalifikáciu).
Piloti ostatných druhov LŠZ (bezmotorové tandemové padákové klzáky - PK-T, bezmotorové závesné
klzáky - ZK, motorové padákové klzáky - MPK, motorové závesné klzáky - MZK) si môžu poistiť iba
samotné LŠZ.
Limit poistného
plnenia

ČR + SR
Svet (vrátane SR a ČR)
Bez AVN 52E
s AVN52E
Bez AVN52
s AVN52E
do 150 kg
18 000 EUR
10 EUR
13 EUR
22 EUR
28 EUR
do 150 kg
1 500 000 EUR
35 EUR
44 EUR
44 EUR
55 EUR
do 300 kg
20 000 EUR
22 EUR
28 EUR
29 EUR
37 EUR
do 300 kg
750 000 SDR
X
70 EUR
X
77 EUR
do 499 kg
120 000 EUR
44 EUR
55 EUR
51 EUR
64 EUR
do 499 kg
750 000 SDR
X
77 EUR
X
106 EUR
*SDR – jednotka, ktorá sa používa v poisťovníctve; 1 SDR je cca 1,2 EURO.
MTOW

Poistenie cestujúceho (tandemové LŠZ)
Pre vlastníkov 2-miestnych LŠZ je možnosť poistiť si druhé sedadlo pre cestujúceho. Nakoľko podľa
zákonov v SR momentálne nie je možné vykonávať obchodnú prevádzku pre naše druhy LŠZ (voziť
tandemy za úhradu), z ponuky je vyňatá obchodná prevádzka.
V prípade, že chcete poistiť aj cestujúceho, je potrebné poistiť LŠZ podľa váhovej kategórie a poistiť
aj sedadlo pre cestujúceho. Napríklad pilot 2-miestneho LŠZ do 499 kg si zaplatí poistenie pre územie
SR+ČR vo výške 44€ a k tomu aj poistenie sedadla vo výške 59€.
Územné krytie
Sedadlo pre cestujúceho
(pre všetky 2-miestne
LŠZ)
Limit poistného plnenia

ČR + SR
Neobchodná
Obchodná
prevádzka
prevádzka

Svet (vrátane SR a ČR)
Neobchodná
Obchodná
prevádzka
prevádzka

59 EUR
128 821 SDR

81 EUR
128 821 SDR

66 EUR
250 000 SDR

114 EUR
250 000 SDR

Pri poistení jednomiestnych padákových klzákov (či na osobu alebo priamo na PK) pre Svet
odporúčame poistiť sa na vyšší limit poistného plnenia (1.500.000 EUR), nakoľko s nižším limitom
poistného plnenia nemôžete legálne lietať vo všetkých alpských krajinách, vo väčšine krajín Európy
a v mnohých krajinách Sveta. Taktiež na súťažiach je požadovaný vyšší limit poistného plnenia.
Pokiaľ poisťujete PK/ZK, ktorý lieta bez motora aj s motorom, je potrebné ho poistiť podľa
maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOW), akú má s motorom (podvozkom) a na konkrétnu
imatrikulačnú značku.
O poistenie je potrebné požiadať Prihláškou k PZP (v prílohe), ktorú po vyplnení a podpísaní
naskenujete, zašlete mailom na sekretariat@laa.sk alebo administrativa@laa.sk a uhradíte príslušnú
čiastku na účet LAA SR - SK35 8330 0000 0027 0079 5392, ako VS uvediete Vaše rodné číslo a do
správy pre prijímateľa uvediete imatrikulačnú značku LŠZ (pri poistení na konkrétne LŠZ) alebo meno
a priezvisko (pri poistenie na osobu – to iba pri 1-miestnych PK).
Pre každé LŠZ je potrebné zažiadať o poistenie samostatnou prihláškou. Pri poistení viacerých LŠZ
je možné uhradiť poistné jednou sumou (do správy pre prijímateľa uvediete všetky imatrikulačné
značky).
Na formulári prihlášky v priestore pre podpis je možné po kliknutí priložiť súbor s obrázkom
podpisu. Nebudete tak musieť súbor vytlačiť kvôli podpísaniu a potom ho skenovať.
Prezídium LAA SR na svojom mimoriadnom zasadaní dňa 08.03.2022 rozhodlo, že bude dotovať
z členských príspevkov PZP vo výške 10€ na osobu. Preto pri úhrade 1 ks LŠZ na 1 osobu je potrebné
odčítať z poistnej sumy 10€ (napríklad pilot PK sa poisťuje na osobu, na územie SR a ČR v limite
poistného plnenia 18.000 EUR, kde poistná suma je 10€, tak nebude platiť nič, stačí, keď pošle vyplnenú
a podpísanú prihlášku). Pri poistení ďalších LŠZ sa hradí plná poistná suma.
Podmienky pre vybavenie poistiek
1. Vyplnenie a podpísanie prihlášky k poisteniu a jej doručenie na LAA SR (mailom, poštou, osobne).
2. Uhradenie poistnej čiastky (ak je to potrebné) – poistná čiastka je považovaná za uhradenú, až keď je
pripísaná na účet LAA SR. Poistka je platná najskôr nasledujúci deň po uhradení poistnej čiastky.
3. Poistný certifikát bude zaslaný mailom z e-systému LAA SR, tak si nezabudnite kontrolovať aj
spamy.
Nahlásenie škodovej udalosti
Vznik škodovej udalosti oznámi poistený člen okamžite na +420 466 100 777 alebo na
http://www.csobpoj.cz alebo na adrese:
ČSOB Pojišťovna, a.s.
Člen holdingu ČSOB
Odbor klientskeho censtra
Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
530 02 Pardubice
Česká republika
Nahlásenie zmeny poisteného LŠZ
Poistený člen je povinný okamžite nahlásiť každú zmenu poisteného LŠZ (predaj, vyradenie a pod.) na
sekretariat@laa.sk alebo na administrativa@laa.sk.

Číslo poistnej zmluvy je 80 76 84 70 16.

