A
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1,
Jungmannova 25, PSČ 117 18, IČO 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem Stibůrkem, ředitelem pojišťovny (dále jen pojišťovna)

číslo pojistné
smlouvy:

a
Jméno ........................................................................................ Příjmení .......................................................................................................................................
nar. ........................................................................... r.č. ...................................................................................................................................................................
bytem ..................................................................................................................................................................................................................................................
(dále jen pojištěný)
uzavírají
v souladu se „Všeobecnými pojistnými podmínkami” pro pojištění movitých a nemovitých věcí, zaslanými Ministerstvu financí České republiky
pod č.j. Ha/190/2004, se zákonem o pojišťovnictví, zákonem o pojistné smlouvě, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVU O POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI
ČÁST I.
Pojištěná rizika
–
–
–

pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí
pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení
pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží
ČÁST II.
Pojistná částka – Výše pojistného

Hodnota zařízení domácnosti
Výši pojistné částky pojišťovaných věcí určuje sám pojištěný. Zásadou musí být, že určená hodnota zařízení vyjadřuje skutečnou současnou hodnotu pojišťovaných věcí.
nábytek a vybavení

Kč

elektronika (HiFi, rádia, televizor)

Kč

ošacení + obuv

Kč

sportovní vybavení

Kč

el. spotřebiče (ledničky, pračky, roboty)

Kč

zásoby

Kč

Celková pojistná částka (hodnota) zařízení
Pojistná sazba .....................................................

Kč
Výše pojistného

omezení plnění pojišťovny do maximální výše náhrady činí u předmětů:
1) věci umělecké a historické, klenoty a jiné cennosti ....................................................................... max.
2) známky, mince a jiné sběratelské zájmy .........................................................................................max.
3) fotografické přístroje, videokazety a optické přístroje ...................................................................max.
4) výpočetní technika, anténní systémy, HiFi věže ........................................................................... max.
5) jízdní kola ...................................................................................................................................... max.

Kč
25 000,– Kč
10 000,– Kč
20 000,– Kč
25 000,– Kč
10 000,– Kč

Pojistné sazby:
Zděný objekt ................................................... 10 ‰
Smíšený objekt ............................................... 12 ‰
Dřevěný objekt ............................................... 16 ‰
ČÁST III.
Placení pojistného a závěrečná ustanovení
1. Pojistné bude placeno ročně 1/1, nebo pololetně 1/2 (nehodící se škrtněte), vždy k datu sjednání pojištění.
Celkové stanovené roční pojistné ve výši Kč ............................ bude placeno na účet Halali, všeobecná pojišťovna, a s. vedený u KB Praha 1, č.ú. 129307-011/0100.
Variabilní symbol bude číslo pojistné smlouvy přidělené pojišťovnou.
2. Pojistnou událostí se rozumí událost, ke které došlo na území České republiky. Všechny platby učiněné v souvislosti s pojištěním podle této smlouvy budou placeny
v české měně.
3. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž jedno obdrží pojištěný a dvě pojišťovna a je uzavřena na dobu neurčitou.

V .................................................... dne ..........................................

V .................................................... dne ..........................................

..........................................................................................................
podpis zástupce pojišťovny

..........................................................................................................
podpis pojišťované osoby

Poznámka: List A obdrží pojištěný, B a C pojišťovna

B
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1,
Jungmannova 25, PSČ 117 18, IČO 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem Stibůrkem, ředitelem pojišťovny (dále jen pojišťovna)

číslo pojistné
smlouvy:

a
Jméno ........................................................................................ Příjmení .......................................................................................................................................
nar. ........................................................................... r.č. ...................................................................................................................................................................
bytem ..................................................................................................................................................................................................................................................
(dále jen pojištěný)
uzavírají
v souladu se „Všeobecnými pojistnými podmínkami” pro pojištění movitých a nemovitých věcí, zaslanými Ministerstvu financí České republiky
pod č.j. Ha/190/2004, se zákonem o pojišťovnictví, zákonem o pojistné smlouvě, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVU O POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI
ČÁST I.
Pojištěná rizika
–
–
–

pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí
pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení
pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží
ČÁST II.
Pojistná částka – Výše pojistného

Hodnota zařízení domácnosti
Výši pojistné částky pojišťovaných věcí určuje sám pojištěný. Zásadou musí být, že určená hodnota zařízení vyjadřuje skutečnou současnou hodnotu pojišťovaných věcí.
nábytek a vybavení

Kč

elektronika (HiFi, rádia, televizor)

Kč

ošacení + obuv

Kč

sportovní vybavení

Kč

el. spotřebiče (ledničky, pračky, roboty)

Kč

zásoby

Kč

Celková pojistná částka (hodnota) zařízení
Pojistná sazba .....................................................

Kč
Výše pojistného

omezení plnění pojišťovny do maximální výše náhrady činí u předmětů:
1) věci umělecké a historické, klenoty a jiné cennosti ....................................................................... max.
2) známky, mince a jiné sběratelské zájmy .........................................................................................max.
3) fotografické přístroje, videokazety a optické přístroje ...................................................................max.
4) výpočetní technika, anténní systémy, HiFi věže ........................................................................... max.
5) jízdní kola ...................................................................................................................................... max.

Kč
25 000,– Kč
10 000,– Kč
20 000,– Kč
25 000,– Kč
10 000,– Kč

Pojistné sazby:
Zděný objekt ................................................... 10 ‰
Smíšený objekt ............................................... 12 ‰
Dřevěný objekt ............................................... 16 ‰
ČÁST III.
Placení pojistného a závěrečná ustanovení
1. Pojistné bude placeno ročně 1/1, nebo pololetně 1/2 (nehodící se škrtněte), vždy k datu sjednání pojištění.
Celkové stanovené roční pojistné ve výši Kč ............................ bude placeno na účet Halali, všeobecná pojišťovna, a s. vedený u KB Praha 1, č.ú. 129307-011/0100.
Variabilní symbol bude číslo pojistné smlouvy přidělené pojišťovnou.
2. Pojistnou událostí se rozumí událost, ke které došlo na území České republiky. Všechny platby učiněné v souvislosti s pojištěním podle této smlouvy budou placeny
v české měně.
3. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž jedno obdrží pojištěný a dvě pojišťovna a je uzavřena na dobu neurčitou.

V .................................................... dne ..........................................

V .................................................... dne ..........................................

..........................................................................................................
podpis zástupce pojišťovny

..........................................................................................................
podpis pojišťované osoby

Poznámka: List A obdrží pojištěný, B a C pojišťovna

C
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1,
Jungmannova 25, PSČ 117 18, IČO 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem Stibůrkem, ředitelem pojišťovny (dále jen pojišťovna)

číslo pojistné
smlouvy:

a
Jméno ........................................................................................ Příjmení .......................................................................................................................................
nar. ........................................................................... r.č. ...................................................................................................................................................................
bytem ..................................................................................................................................................................................................................................................
(dále jen pojištěný)
uzavírají
v souladu se „Všeobecnými pojistnými podmínkami” pro pojištění movitých a nemovitých věcí, zaslanými Ministerstvu financí České republiky
pod č.j. Ha/190/2004, se zákonem o pojišťovnictví, zákonem o pojistné smlouvě, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVU O POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI
ČÁST I.
Pojištěná rizika
–
–
–

pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí
pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení
pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží
ČÁST II.
Pojistná částka – Výše pojistného

Hodnota zařízení domácnosti
Výši pojistné částky pojišťovaných věcí určuje sám pojištěný. Zásadou musí být, že určená hodnota zařízení vyjadřuje skutečnou současnou hodnotu pojišťovaných věcí.
nábytek a vybavení

Kč

elektronika (HiFi, rádia, televizor)

Kč

ošacení + obuv

Kč

sportovní vybavení

Kč

el. spotřebiče (ledničky, pračky, roboty)

Kč

zásoby

Kč

Celková pojistná částka (hodnota) zařízení
Pojistná sazba .....................................................

Kč
Výše pojistného

omezení plnění pojišťovny do maximální výše náhrady činí u předmětů:
1) věci umělecké a historické, klenoty a jiné cennosti ....................................................................... max.
2) známky, mince a jiné sběratelské zájmy .........................................................................................max.
3) fotografické přístroje, videokazety a optické přístroje ...................................................................max.
4) výpočetní technika, anténní systémy, HiFi věže ........................................................................... max.
5) jízdní kola ...................................................................................................................................... max.

Kč
25 000,– Kč
10 000,– Kč
20 000,– Kč
25 000,– Kč
10 000,– Kč

Pojistné sazby:
Zděný objekt ................................................... 10 ‰
Smíšený objekt ............................................... 12 ‰
Dřevěný objekt ............................................... 16 ‰
ČÁST III.
Placení pojistného a závěrečná ustanovení
1. Pojistné bude placeno ročně 1/1, nebo pololetně 1/2 (nehodící se škrtněte), vždy k datu sjednání pojištění.
Celkové stanovené roční pojistné ve výši Kč ............................ bude placeno na účet Halali, všeobecná pojišťovna, a s. vedený u KB Praha 1, č.ú. 129307-011/0100.
Variabilní symbol bude číslo pojistné smlouvy přidělené pojišťovnou.
2. Pojistnou událostí se rozumí událost, ke které došlo na území České republiky. Všechny platby učiněné v souvislosti s pojištěním podle této smlouvy budou placeny
v české měně.
3. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž jedno obdrží pojištěný a dvě pojišťovna a je uzavřena na dobu neurčitou.

V .................................................... dne ..........................................

V .................................................... dne ..........................................

..........................................................................................................
podpis zástupce pojišťovny

..........................................................................................................
podpis pojišťované osoby

Poznámka: List A obdrží pojištěný, B a C pojišťovna

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ DLE VPPM
ČÁST I.
Plnění pojišťovny
1) Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění, je pojišťovna povinna vyplatit mu částku, vypočtena podle ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku.
2) Plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření, nutného ke zjištění rozsahu povinnosti plnit. Nemůže-li být šetření skončeno do jednoho měsíce od prokázání vzniku a rozsahu pojistné události, je pojišťovna povinna poskytnout na požádání přiměřenou zálohu,
3) Je-li částka, vypočtená podle těchto ustanovení vyšší než sjednaná pojistná částka, je pojišťovna povinna vyplatit nejvýše sjednanou pojistnou částku.
4) Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla postižena movitá věc, je pojišťovna povinna uhradit přiměřený náklad na její opravu, a to až do
výše, odpovídající ceně, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Tuto částku sníží o cenu případných upotřebitelných zbytků.
5) Byla-li movitá věc poškozena tak, že ji nelze opravou uvést do předešlého stavu nebo byla-li zničena, ztracena nebo odcizena, je pojišťovna povinna vyplatit částku ve výši ceny, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Tuto částku sníží o cenu případných upotřebitelných zbytků věci.
6) Cenu, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před pojistnou událostí, určí pojišťovna nebo osoba pojišťovnou k tomu pověřená tak, že od ceny nové věci
stejného nebo podobného druhu a srovnatelných vlastností, která platila v době pojistné události, odečte částku, vyjadřující opotřebení, případně jiné znehodnocení pojištěné věci, které vzniklo před pojistnou událostí. Nelze-li cenu určit podle cenových podkladů, určí cenu odhadem pojišťovna nebo osoba
k tomu pověřená.
ČÁST II.
Výluky z pojištění rekreační domácnosti
V době neobydlení nejsou pojištěny:
peníze, vkladní knížky, věci umělecké a historické ceny, sbírky a věci sběratelské ceny a jiné cennosti, kožešiny, kožichy, fotografické přístroje. Do pojištění
souboru rekreační domácnosti nejsou zahrnuta motorová vozidla, motorové lodě, letadla, zbraně a hospodářské zvířectvo.
ČÁST III.
Všeobecná ustanovení
1) Bylo-li sjednáno pojištění souboru movitých věcí, vztahuje se pojištění i na věci, které se staly součástí tohoto souboru po uzavření pojistné smlouvy. Věci,
které přestaly být součástí souboru, přestávají být pojištěny. Jinak ustanovení tohoto odstavce platí také o věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný je může na základě oprávnění užívat a jsou téže povahy jako věci, které tvoří pojištěný soubor.
2) Pojišťovna je oprávněna ověřit si správnost stanovení výše pojistného. Za tím účelem je oprávněna provést prohlídku pojištěné věci a vyžádat si od pojištěného potřebné doklady, informace a vysvětlení.
3) Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek, rozhodných pro stanovení výše pojistného, upravit nově výši pojistného ke dni jeho splatnosti.
Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného sdělit pojištěnému nejpozději ve lhůtě 6 týdnů před jeho splatností. Pokud pojištěný s touto úpravou
nebude souhlasit, musí svůj nesouhlas sdělit pojišťovně písemně do jednoho měsíce po obdržení jejího sdělení. Tím pojištění zanikne dnem splatnosti nově
stanoveného pojistného.
ČÁST IV.
Změna a zánik pojištění
1. Změnou v osobě vlastníka pojištění věci (souboru) pojištění zaniká, není-li dále stanoveno jinak.
2. Do konce pojistného období, v němž pojištěný zemřel a za něž bylo zaplaceno pojistné, vstupuje do pojištění namísto dosavadního vlastníka občan, který
se stal dědicem pojištěné věci.
3. Pojištění těž zaniká zničením pojištěné věci nebo tím, že jinak odpadla možnost, že na pojištěné věci nastane pojistná událost.
4. Pojištění může vypovědět každý z účastníků do dvou měsíců po uzavření smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní a jejím uplynutím pojištění zanikne.
5. a) Pojištění, u kterého je sjednáno běžné pojistné, zaniká výpovědí ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před jeho
uplynutím.
b) Pojištěný i pojišťovna mají právo po každé pojistné události pojištění písemně vypovědět nejpozději do 3 měsíců od oznámení pojistné události. Pojištění
skončí po uplynutí 1 měsíce od doručení výpovědi. Pokud výpověď podal pojištěný, náleží pojišťovně pojistné do konce pojistného období, v němž došlo
k pojistné události.
6. Pojištění zaniká rovněž tím, že pojistné za první pojistné období nebo jednorázové pojistné nebylo zaplaceno do tří měsíců, anebo pojistné za další pojistné období nebylo zaplaceno do šesti měsíců od jeho splatnosti. Totéž platí, byla-li zaplacena jen část pojistného.
7. Pojištění může zaniknout písemnou dohodou účastníků smlouvy.
8. Jestliže pojišťovna v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o pojistné smlouvě odmítne plnit pro vědomé porušení povinnosti pravdivě
a úplně odpovědět na písemné dotazy pojišťovny, pojištění zanikne k datu odmítnutí. Zaplacené běžné pojistné pojišťovna nevrací, z jednorázového pojistného vrátí zbývající část.
9. Odstoupí-li pojišťovna od pojištění z důvodu vědomě nepravdivého a neúplného zodpovězení dotazů, při jejichž pravdivém zodpovězení by smlouvu neuzavřela, vrátí pojistníkovi zaplacené pojistné, snížené o náklady, které jí vznikly s uzavřením pojistné smlouvy. Pojistník je povinen vrátit pojišťovně to, co
bylo ze smlouvy plněno.
10. Zanikne-li pojištění z jiných důvodů než je uvedeno v odstavci 1 a 2, nikoliv však proto, že pojistnou událostí odpadl důvod dalšího pojištění, je pojišťovna povinna vrátit zbývající část pojistného.

V Praze dne 26. 4. 2004
Ing. Antonín Stibůrek
předseda představenstva
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s.

