
 

 
Odpovědi na nejčastější otázky k pojistné smlouvě č. 490 001 292 

 
 
Na základě žádosti Českomoravské  modelářské asociace o.s. (dále jen ČMMA) tímto Allianz pojišťovna, a.s. (dále 
jen Allianz) upřesňuje, že: 
 

• Do pojištění podle výše uvedené pojistné smlouvy je možné přihlásit nejen členy ČMMA, ale také 
nečleny ČMMA, kteří dobrovolně k tomuto pojištění prostřednictvím ČMMA přistoupí.  

• Výluka dle  čl. 4, odst. 12 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené provozem letadel, T.Č. 293.04/06.2006 upravující odpovědnost za škodu způsobenou 
vzájemně   mezi spolupojištěnými se nevztahuje na škody, které si jednotliví pojištění, kteří jsou do 
pojištění přihlášeni Přihláškou k pojištění způsobí navzájem. Tato výluka bude uplatněna jen na škody 
způsobené mezi osobami, které jsou pojištěny jednou přihláškou. Za spolupojištěné osoby se 
nepovažují osoby,  které jsou pojištěny každý jinou Přihláškou k pojištění. 

• Každá osoba přihlášená do pojištění obdrží, od Allianz certifikát o uzavřeném pojištění. Tento certifikát 
slouží jako doklad o uzavřeném pojištění. 

• Pojištění je platné pro všechny modely ve vlastnictví pojištěného, který je uveden v Přihlášce 
k pojištění. Pojištění je platné pro modely pojištěného které nemají vzletovou hmotnost (dále 
jen MTOM) větší něž MTOM v kg uvedenou v Přihlášce pojištění nebo na certifikátu.  

• Přihlášky k pojištění jsou sjednány vždy na dobu určitou. 
• Každá osoba si může kdykoliv ověřit své pojištění jak u ČMMA tak i u Allianz, pokud se prokáže číslem 

certifikátu.  
• Pro provoz modelů letadel s maximální hmotností nepřevyšující 20 kg jsou ustanovení Doplňku X 

Předpisu L2 v současné době doporučeními, jejichž dodržení je s ohledem na zachování přijatelné 
úrovně bezpečnosti osob, majetku a životního prostředí žádoucí. Pro modely letadel o vyšší hmotnosti 
je předpis závazný. 

• Pro účely evidence pilota, UA a povolení k létání jako doklad o pojištění slouží platný certifikát vydaný 
Allianz pojišťovnou, a.s.  

• Každý pilot modelů letadel o maximální vzletové hmotnosti nad 20 kg je povinen podat žádost o 
evidenci pilota, UA a povolení k létání na UCL bez zbytečného odkladu.  

• Piloti jsou po vydání certifikátu vystaveným AZP pojištěni. Tímto však není dotčeno 
ustanovení uvedené v čl. 4, odst. 2 a 3 výluky z pojištění. 

 
Výše uvedené, nenahrazuje  Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
provozem letadel.  

  
  
 


