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(The lnsurer confirms that on)

:

uzavřels pojistníkem
concluded with the

(

Policyholde0

pojistnou smlouvu č
(Insurance polÍcy"'j

BALONY.EU, s.r.o.
Břestek 3{6
68708' Břestek
ICO:26914778

8067 6641 18

na základě které bylo sjednáno Pojištěníodpovědnosti pojištěného za úimu způsobenou provozem letadla níŽe
uvedeného, jak ukládá vyhláška č.108/1997 Sb., kterou se provádí zákon 49/1997 Sb.' o civilním leteďví 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 21. dubna 2aa4 o poŽadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů
letadel.
(under which third parý liabiliý insurance covering íosses andlor damages caused by operation of hereinafter stated aircraft was
underwriften as sÍafed 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 rcgulations,
Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air
carrÍers and aircraft
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