Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ ÚNOSU LETADLA DPPUL 1/16
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1.

2.

Pojištění únosu letadla, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou
smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění VPPCP 1/16 (dále jen VPPCP), těmito Doplňkovými pojistnými
podmínkami pro pojištění únosu letadla DPPUL 1/16 (dále jen DPP)
a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Pojištění únosu letadla je pojištěním obnosovým.
Článek 2
Pojistná událost, pojistné plnění

1.
2.

Pojistnou událostí se v pojištění únosu letadla rozumí skutečnost, kdy
je letadlo, ve kterém pojištěný cestuje, uneseno.
V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění
ve výši dále uvedených limitů pojistného plnění:
Doba únosu letadla

3.
4.

Limit pojistného plnění

do 5 hodin

1 000 Kč

6–10 hodin

2 000 Kč

11–15 hodin

3 000 Kč

16–20 hodin

4 000 Kč

21–25 hodin

5 000 Kč

26–30 hodin

6 000 Kč

31–35 hodin

7 000 Kč

36–40 hodin

8 000 Kč

41–45 hodin

9 000 Kč

46–50 hodin

10 000 Kč

Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení potvrzení
dopravce o únosu letadla a době jeho trvání.
V případě vzniku události není pojištěný povinen kontaktovat asistenční službu pojistitele.
Článek 3
Výklad pojmů

Nad rámec výkladu pojmů uvedených v čl. 17, VPPCP se pro účely tohoto pojištění rozumí:
1. Únosem letadla nezákonné zmocnění se dopravního prostředku (letadla) a v něm přepravovaných osob, za účelem získání výkupného
nebo jako prostředek jiného trestného činu. Za únos letadla se pro
účely tohoto pojištění považuje i skutečnost, kdy dojde k přemístění
unesených přepravovaných osob mimo dopravní prostředek (letadlo).
Článek 4
Závěrečné ustanovení
Tyto Doplňkové pojistné pojistné podmínky nabývají účinnosti dne
1. dubna 2016.
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