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

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
MODELÁŘE ZPPMOD O 1/16
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Článek 5
Pojistné plnění, spoluúčast
1.

2.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

2.

Vedle povinností stanovených právními předpisy, VPPOD, DPPBOŽ a po‑
jistnou smlouvou je pojistník nebo pojištěný povinen při sjednání pojiště‑
ní předložit pojistiteli platný doklad o členství v příslušném klubu automo‑
bilových, leteckých, železničních nebo lodních modelářů.
Článek 7
Speciální výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému
újmu vzniklou:
a) provozem rádiem řízených modelů na plochách k tomu nevhodných,
nebo na plochách které nejsou k provozu určené;
b) v důsledku toho, že provozování rádiem řízených modelů není v sou‑
ladu s předpisy Českého telekomunikačního úřadu.

Předmětem pojištění odpovědnosti modeláře je právním předpisem
stanovená povinnost pojištěného nahradit poškozenému dále speci‑
fikovanou újmu, vznikla‑li pojištěnému povinnost k její náhradě v sou‑
vislosti s vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů.
Pojištění odpovědnosti modeláře se vztahuje na právním předpisem
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu
v rozsahu DPPBOŽ.

Článek 8
Výklad pojmů
Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Rádiem řízeným modelem letecký model, automobilový model, lod‑
ní model nebo model železniční.

Článek 3
Územní platnost pojištění

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Pojištění odpovědnosti modeláře se vztahuje na škodné události, které
nastanou na území České republiky, není‑li v pojistné smlouvě ujednáno
jinak.

Tyto ZPPMOD nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.

Článek 4
Limity pojistného plnění
1.

Pojištění odpovědnosti modeláře lze sjednat s těmito limity pojistné‑
ho plnění, pokud není v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak:
Kategorie
limitů pojistného
plnění

Limity pojistného plnění v Kč
Újma při ublížení na
zdraví a při usmrcení

Újma na jmění

I.

2 000 000

1 000 000

II.

4 000 000

2 000 000

T.č. ZPPMOD O 1/16

Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých
v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není‑li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč.
Článek 6
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

Pojištění odpovědnosti modeláře, které sjednává Česká podnikatelská
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí
příslušnou pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínka‑
mi pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplň‑
kovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti občana
v běžném občanském životě DPPBOŽ O 1/16 (dále jen DPPBOŽ), tě‑
mito Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti
modeláře ZPPMOD O 1/16 (dále jen ZPPMOD) a příslušnými ustano‑
veními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Nestanoví‑li tyto ZPPMOD jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD
a DPPBOŽ.
Článek 2
Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí

1.

Pojištění odpovědnosti modeláře lze sjednat pouze v rozsahu jedné
kategorie limitů pojistného plnění, pokud není v pojistné smlouvě
uvedeno jinak.
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