DOTAZNÍK

LETECKÉ ŠPORTY MOTOROVÉ
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo poistného návrhu:
1. Ktorému z uvedených leteckých motorových športov sa venujete?
Lietanie na lietadlách
£
Lietanie na vírnikoch
£
Lietanie na samo štartujúcich klzákoch/vetroňoch
£
Lietanie na motorových závesných klzákoch/krídlach
£
Iné
2. Aký je hlavný účel Vašich leteckých aktivít?

3. Ktorým z uvedených aktivít sa venujete? Prosím vyberte a uveďte detaily:
Letecká akrobacia
£
Letecké preteky
£
Dosahovanie rýchlostných a výškových rekordov £
Letecké exhibície
£
Testovacie lety/testovanie prototypov
£
Kaskadérske aktivity
£
4. Akú leteckú licenciu vlastníte? Ak bola niekedy pozastavená alebo zrušená, uveďte, prosím, detaily:

5. Na akej úrovni sa leteckému športu venujete?
£ amatérsky £ profesionálne £ tréner/inštruktor
6. Na akých lietadlách zvyčajne lietate? Uveďte, prosím, výrobcu, model, číslo a váhu lietadla:

7. Počet nalietaných hodín:
Celkový počet nalietaných hodín:
Priemerný počet nalietaných hodín za rok:
Plánovaný počet nalietaných hodín na budúci rok:
8. Prosím, uveďte údaje o Vašich letoch mimo krajiny trvalého pobytu:
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9. Uveďte, prosím, informácie o súťažiach a vystúpeniach, pokusoch o dosiahnutie rekordov,
testovaní prototypov, na ktorých sa hodláte v budúcnosti zúčastniť:

10.	Uveďte, prosím, akékoľvek iné údaje, ktoré môžu ovplyvniť riziko, napr. skúsenosti, členstvo v leteckom klube
a pod.:

VYHLÁSENIE
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť informácií uvedených v tomto Dotazníku. Beriem na vedomie, že tento
Dotazník je súčasťou mnou predloženého Návrhu a poistnej zmluvy, ak bude uzavretá. Taktiež beriem na vedomie, že ak
poisťovateľ zistí podstatné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s údajmi uvedenými v Návrhu a tomto Dotazníku, má pravo
Návrh odmietnuť, prípadne odstúpiť od poistnej zmluvy uzavretej na základe Návrhu alebo odmietnuť poistné plnenie
s následným zánikom poistnej zmluvy, a to za podmienok uvedených v § 802ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka (zákona
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).
Podpis:
Dátum:
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