Pojišťovací zprostředkovatel 1

Pojišťovací zprostředkovatel 2

Pojišťovací zprostředkovatel 3

Dotazník pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem modelu letadla
Pojistník (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)

Rodné číslo/IČ

Titul

Příjmení/
Obchodní firma

Jméno

Trvalý pobyt / Sídlo
(ulice)

Číslo
popisné

Obec

Číslo
orientační
Telefon

Stát

Kontaktní adresa
(ulice)

Číslo
popisné

Obec

Číslo
orientační

PSČ

Telefon

Stát

Pojištěný (vyplňte pouze, je-li odlišný od pojistníka)

PSČ

Titul

Rodné číslo/IČ

Příjmení/
Obchodní firma

Jméno

Trvalý pobyt / Sídlo
(ulice)

Číslo
popisné

Číslo
orientační

Stát

Obec

PSČ

Telefon

Rozsah pojištění:
Územní platnost:

Začátek pojištění:

ČR+SR

Evropa

Identifikace modelu letadla:
Využití modelu:
Soukromé účely a veřejná vystoupení

a) Vzletová hmotnost do 7 kg

V případě využití modelu k provozování leteckých prací, kontaktujte nás prosím na níže uvedeném tel.čísle a emailu

X

Pojistná částka 1.000.000,- CZK

Počet modelů:

b) Vzletová hmotnost do 20 kg

Pojistná částka 3.000.000,- CZK

Počet modelů:

c) Vzletová hmotnost nad 20 kg

Pojistná částka 24.700.000 ,-CZK

Počet modelů:

Poznámka: V případě pojišťování více modelů s různou vzletovou hmotností, bude výpočet pojistného kalkulován z kategorie s vyšší vzletovou hmotností. Jednorázové pojistné se řídí vzletovou hmotností,
nikoliv počtem pojištěných modelů.

podpis pojistníka / oprávněného zástupce
(popřípadě irazítko)

Datum

Potvrzuji tímto, že pojišťované letadlo je v době sjednání pojištění v nepoškozeném stavu. Současně prohlašuji, že veškeré údaje jsem zodpověděl(a) pravdivě a úplně. Beru na vědomí, že prokáže-li se nepravdivost či neúplnost některých údajů v tomto dotazn
může to mít vliv na výši poskytnuté pojistné náhrady v případě pojistné události. Dále jsem povinen(na) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli veškeré změny v datech uvedných v tomto dotazníku.
Pojistitel si vyhrazuje právo na dodání doplňujících informací v případě potřeby

Řádně vyplněný a podepsaný dotazník zasílejte na fax. č. 242 455 506 nebo emailovou adresu: letadla@allianz.cz
Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika

Tel.: 224 405 205
Fax: 242 455 506

letadla@allianz.cz
www.allianz.cz

IČ: 47 11 59 71
obch. rejstřík u Městs. soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1815

