OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PRIPOISTENIE MEŠKANIA LIETADLA
k poisteniu meškania hromadného dopravného prostriedku
Článok 1
Predmet a rozsah pripoistenia, poistná suma
Okrem poistného plnenia podľa časti G, ods. VIII. Poistenie meškania hromadného dopravného
prostriedku, čl. 1 Všeobecných poistných podmienok cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov
VPPCPUZ/1116 (ďalej len „poistné podmienky“) má poistený v prípade, že lietadlo, ktorým cestuje pri
ceste zo zahraničia do vlasti mešká z dôvodu poistnej udalosti podľa čl. 3 týchto osobitných ustanovení
o viac ako 6 hodín alebo bol odlet úplne zrušený, nárok na:
- úhradu nákladov za ubytovanie v mieste odletu až do odletu omeškaného lietadla alebo do odchodu
náhradného hromadného dopravného prostriedku, maximálne však po dobu 5 dní, pričom
maximálna výška poistného plnenia za 1 deň omeškania je 120 €,
- denné odškodné vo výške 30 €, maximálne však po dobu 5 dní,
- úhradu nákladov na náhradnú dopravu do vlasti iným hromadným dopravným prostriedkom,
maximálne však vo výške 500 €.
V prípade, ak bol deň odletu lietadla, ktoré z dôvodu poistnej udalosti mešká o viac ako 6 hodín alebo
bol jeho odlet z dôvodu poistnej udalosti zrušený, posledným dňom platnosti cestovného poistenia pre
účastníkov zájazdov, predlžuje sa platnosť cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov tak, že
poistenie končí návratom poisteného do vlasti, najneskôr však poistenie končí uplynutím 5-eho dňa od
dohodnutého konca poistenia uvedeného v poistnej zmluve („Platnosť poistenia do“).
Článok 2
Platnosť pripoistenia
Platnosť pripoistenia je totožná s platnosťou poistenia uvedenou v poistnej zmluve.
Článok 3
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je meškanie odletu lietadla, pokiaľ meškanie odletu trvá viac ako 6 hodín oproti
plánovanému riadnemu odletu alebo zrušenie odletu lietadla, ktorým poistený cestuje zo zahraničia do
vlasti z dôvodu mimoriadnej udalosti. Za deň poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom meškanie
odletu prekročilo 6-tu hodinu trvania alebo deň zrušenia odletu.
Odchýlne od čl. 1, časti A poistných podmienok sa dojednáva, že pre účely pripoistenia meškania
lietadla sa za mimoriadnu udalosť považuje výhradne:
- štrajk s výnimkou štrajku zamestnancov leteckej spoločnosti, ktorá mala uskutočniť let a s výnimkou
štrajku, ktorý bol v čase dojednania pripoistenia ohlásený alebo očakávaný,
- teroristický čin,
- ukončenie činnosti leteckej spoločnosti, ktorá mala uskutočniť let, z dôvodu úpadku,
- živelná udalosť,
- nepriaznivé poveternostné podmienky (rýchlosť a smer vetra, intenzita zrážok, dohľadnosť,
oblačnosť, mechanické nečistoty v ovzduší), ak nespĺňajú v dôsledku atmosférických vplyvov
požiadavky stanovené pre odlet lietadla z príslušného letiska alebo ak nevyhovujú predpísaným
letiskovým prevádzkovým minimám stanoveným leteckým úradom pre príslušné letisko,
- stav, kedy vzletová dráha, pristávacia dráha a rolovacie dráhy nespĺňajú v dôsledku atmosférických
vplyvov požiadavky stanovené pre odlet lietadla z príslušného letiska,
- výpadok rádionavigačných, komunikačných, svetelných a pristávacích zariadení v dôsledku živelnej
udalosti.
Článok 4
Vylúčenia z pripoistenia
Právo na poistné plnenie nevzniká v prípade,
 ak bola zmluva o obstaraní zájazdu uzavretá v čase, kedy už mimoriadna udalosť bola známa,
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 ak pripoistenie nebolo dojednané súčasne s uzavretím poistnej zmluvy o cestovnom poistení pre
účastníkov zájazdov typ A1 / A3.
Článok 5
Povinnosti poisteného
Okrem povinností uvedených v poistných podmienkach, časť A, čl. 10 je poistený povinný predložiť
originály nasledovných dokladov:
a) platný cestovný lístok (letenku) na lietadlo, ktorého odlet z dôvodu poistnej udalosti meškal o viac
ako 6 hodín alebo bol z dôvodu poistnej udalosti zrušený,
b) doklad o meškaní lietadla od dopravcu s uvedením času plánovaného riadneho odletu (deň, hodina),
plánovaného riadneho príletu do vlasti (deň, hodina), dôvodu meškania a času skutočného príletu do
vlasti (deň, hodina), ak je poistnou udalosťou meškanie odletu lietadla o viac ako 6 hodín oproti
plánovanému riadnemu odletu,
c) doklad o zrušení odletu lietadla od dopravcu s uvedením času plánovaného riadneho odletu (deň,
hodina), ak je poistnou udalosťou zrušenie odletu lietadla,
d) doklad preukazujúci vznik mimoriadnej udalosti, ktorá spôsobila meškanie odletu lietadla alebo
zrušenie odletu lietadla,
e) doklad o úhrade nákladov za ubytovanie v mieste odletu s uvedením termínu ubytovania od – do,
f) cestovný lístok na hromadný dopravný prostriedok z miesta odletu do vlasti.
Článok 6
Výklad pojmov
Teroristický čin – použitie sily, násilia alebo hrozby osobou alebo skupinou osôb, konajúcou
samostatne alebo v záujme alebo v spolupráci s organizáciou, vládou alebo z politických,
náboženských, ideologických alebo etnických cieľov a dôvodov so zámerom ovplyvniť týmto činom
určitú vládu a/alebo vystaviť verejnosť alebo ktorúkoľvek časť obyvateľstva strachu.
Živelná udalosť - požiar, zadymenie v dôsledku požiaru, úder blesku, výbuch, pád lietadiel, záplava,
povodeň, zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie (vrátane
cunami), pád stromov, stožiarov a iných predmetov, výbuch sopky.
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