čsos Pojišt'ovna' a. s.' člen holdingu Čsoe

-9- Pojišťovna
čsoB

Masarykovo náměstí't458
532 18 Pardubice
IČo:+ss 34 306
Zapsaná v oR u KS Hradec Králové, oddíl B, vloŽka 567
www.csobpoj.cz
tel.: 800 100777
dále jen (''pojistitel")

POJISTNY CERTIFIKAT
(!NSURANCE CERTIFICATE)

Pojistitel potvrzuje, Že dne

8.6'201u

(The lnsurer confirms that on)

BALONY.EU, s.r.o.

uzavřel s pojistníkem
(concluded with the

Břestek 3't6
687 07 Břestek

Policyholder)

pojistnou smlouvu č.
(tnsurance poticyt".l

80594798 1 I

na základě které bylo sjednáno Pojištění odpovědnosti pojištěnéhoza újmu způsobenou provozem letadla níŽe

uvedeného, jak ukládá vyhláška č.108/1997 Sb., kterou se provádí zákon 4911997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č' 455/1991 Sb., o Živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisŮ, Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 785t2oo4 ze dne 2'1. dubna 2004 o poŽadavcích na pojištění u leteckých dopravcŮ a provozovatelů

letadel.
(under which third party liabiÍity insurance coveing losses and/or damages caused by operation of hereinafter stated aircraft was
underwritten as sÍaÍed by the Decree No. 108/1997 Coll., which administers Act No. 49/1997 Coll. on civil aviation and amendment
and supplement of Act No. 455/1991 Coll., on engaging in a trade (The Trades Licensing Act), as amended by later regulations,
Regulation (EC) No' 785/2004 of the European ParlÍament and of the Council of 21 Apríl 2004 on insurance requirements for air
carriers and aircraft
- typ letadla

of

-

číslo

- maximální vzletová hmotnost

1157

jméno, příjmení l název'.

(name, surname /

name

rodné číslo/lCo:

company's BALONY.EU, s.r.o.

Limit pojistného plnění

7 000 o0o

(indemniý lÍmí8

Limit pojistného plnění

(number of insureď seaÍs forpassengers)

Uzemní rozsah pojištění

:9.

V otrokovicích dne 8.6.2015
Místo a datum vyhotovení
(Place and date of issue)

R GP

3 700

26914778

pro Újmu způsobenou třetím osobám mimo letadlo
( for

damages caused to third parties outside the aircraft.)

č) ř:? }:T:#"x:"j":}?; fi:i?"il::::i ff

'ffii:?:'i}u,t'Í,*,o

24

ceská republika a Slovenská republika

(tenitorial scope of cover)
tnsurance

D

oK-1501

of the aircraft)

Počet pojištěných sedadel pro cestující

Pojistná doba:

(personal (company's) lD)

sDR (zPc)

251 1 31 s

(indemniý limit)

značka

- poznávací

Balon

15.6.20í5

do

15,12.2015

I

nám. 3.

tYělr' 1}?. 7í5 ítl ()'mlÓvíÓ.
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