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VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

SKUPINOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA
č. 1000007212
HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.
se sídlem Jungmannova 25, 117 18 Praha 1
IČ 60192402
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2224
jednající Ing. Antonínem Stibůrkem, ředitelem pojišťovny a členem představenstva
a JUDr. Janem Kovaříkem, členem představenstva (dále jen „pojišťovna“)
a
Českomoravská myslivecká jednota, o. s.
se sídlem Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
IČ 00443174
jednající Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou a Ing. Jaroslavem Kostečkou, Ph.D., jednatelem jako pojistník – plátce pojistného
(dále jen „ČMMJ“)

Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a států EHP: Island,
Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko (dále
jen „v jednotlivých státech“).
3. Z této pojistné smlouvy má pojištěný
právo, aby za něho pojišťovna nahradila škodu, která byla jím způsobena
třetím osobám ublížením na zdraví
či usmrcením nebo poškozením, zničením věci, pokud za ně pojištěný
dle platných zákonů a předpisů odpovídá:
a) prováděním myslivosti podle zákona
resp. zákonů o myslivosti a jejich prováděcími předpisy v jednotlivých státech,
b) účastí na akci, kterou pořádá,případně spolupořádá ČMMJ, nebo kterou
lze podřadit pod poslání ČMMJ uvedené v jejich stanovách (zejména zkoušky z myslivosti, zkoušky loveckých psů
z výkonu, přebory v loveckém střelectví, střelby členů ČMMJ, činností
v Kroužcích mladých přátel myslivosti
a ochrany přírody),
c) výkonem funkce mysliveckého hospodáře,
d) řízením a prováděním lovů a honů,
e) porušením právní povinnosti z titulu
vlastnictví nebo užívání mysliveckých
zařízení, pokud jejich používání není
právními předpisy zakázáno,
f) porušením právní povinnosti z titulu
vlastnictví, držení a nošení loveckých
zbraní a střeliva pro vlastní potřebu
a jejich používání v honitbě, při
povoleném lovu na nehonebních
pozemcích nebo na schválené střelnici,
g) porušením právní povinnosti z titulu
vlastnictví, držení a používání látek
a potřeb k výrobě loveckého střeliva
pro vlastní potřebu, pokud není jejich
použití zakázáno předpisy o zbraních
a střelivu,
h) používáním loveckých psů, loveckých
dravců a pomocných zvířat při provádění myslivosti a psů loveckých plemen připravovaných na zkoušky z výkonu.
4. Pojistná ochrana se vztahuje i na případy,
kdy ke vzniku škody dojde v důsledku neopatrného chování pojištěného.
5. Pojišťovna může formou připojištění sjednat pojištění pro střelecké soutěže konané mimo jednotlivé státy.

VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
Článek II
Pojištění se nevztahuje na:
a) nároky, které vůči pojištěnému jsou
uplatňovány z důvodů nedodržení
lhůt stanovených příslušnými právními předpisy nebo smlouvami,
b) osobní odpovědnost funkcionářů a zaměstnanců ČMMJ, která nespadá pod
vymezení článku I,
c) odpovědnost za škody způsobené uživatelem honitby při provádění myslivosti a škody způsobené zvěří popřípadě na zvěři podle § 52 a § 56 zákona
o myslivosti a obdobné právní úpravy
myslivosti v jednotlivých státech,
d) další výluky z pojištění stanovené
všeobecnými pojistnými podmínkami
VPPO 2010 pro pojištění odpovědnosti
za škody, a to zejména provozem motorového vozidla, pracovní činností
a za škody na životním prostředí.

POJISTNÉ ČÁSTKY
Článek III

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

uzavírají

v souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, s § 48 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
občanským zákoníkem a s Všeobecnými pojistnými podmínkami VPPO 2010 zaslanými
České národní bance pod č.j. Ha-240/2010
a se zákony upravujícími myslivost v jednotlivých státech EU a EHP pro povinné pojištění
odpovědnosti za škody

1. Plnění pojišťovny za škody způsobené
ublížením na zdraví nebo usmrcením je
omezeno limitem pojistného plnění podle
zákona o myslivosti v jednotlivých státech,
článek I, odst. 2 této SPSO 2010. Pokud
výše limitu pojistného plnění v některém
státě není stanovena, omezena nebo je
vyšší než 75 000 000,- Kč, platí pro území
tohoto státu limit pojistného plnění ve výši
75 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost.
2. Plnění pojišťovny za škody na věcech,
věcnou škodu a ﬁnanční škodu zahrnující
léčebné výlohy je omezeno limitem pojistného plnění ve výši podle zákona o myslivosti v jednotlivých státech, článek I, odst.
2 této SPSO 2010. Pokud výše limitu pojistného plnění v některém státě není stanovena, omezena nebo je vyšší než v ČR, platí
limit pojistného plnění jako v České republice za škody na věcech a věcnou škodu ve
výši 500 000,- Kč a ﬁnanční škodu zahrnující léčebné výlohy ve výši 1 000 000,- Kč.

Praha 1, Jungmannova 32/25

tuto

SKUPINOVOU
POJISTNOU SMLOUVU
o pojištění odpovědnosti členů ČMMJ
vyplývající ze zákona o myslivosti.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÝ
Článek I
1. Tato smlouva se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích EU
a EHP, v platném znění, proti následkům
povinné odpovědnosti při této činnosti.
ČMMJ je pojistník, který odpovídá za výběr a úhradu pojistného.
2. Pojištění se týká událostí, pokud vzniknou
na území těchto států Evropské unie: Česká republika, Belgie, Bulharsko, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko,

zelená linka: 800 130 649

VÝŠE POJISTNÉHO A JEHO ÚHRADA
Článek IV
Výše pojistného za odpovědnostní riziko
je sjednána částkou 200,- Kč ročně za člena
ČMMJ. Pojistné za připojištění (čl. I, odst. 5.)
mimo jednotlivé státy je stanoveno v platném sazebníku pojišťovny.

PLACENÍ POJISTNÉHO
Článek V
1. Počet členů ČMMJ k 1. lednu kalendářního roku na základě centrálně vedené

evidence členů sdělí ČMMJ pojišťovně do
31. března. Přírůstky členů v kalendářním
roce do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
2. Pojistné uhradí ČMMJ pojišťovně u členů
ČMMJ nejpozději do 31. března kalendářního roku za který se hradí pojistné,
u přírůstků členů v kalendářním roce pak
do 28. února následujícího kalendářního
roku.
3. Pojistné a pojistné za připojištění se hradí
na běžný účet pojišťovny vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, č.ú. 129307011/0100, variabilní symbol je číslo této
pojistné smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
Článek VI
1. ČMMJ je povinna umožnit pojišťovně na
její písemnou žádost přezkoumání, zda
pojištění vzniklo před vznikem pojistné
události.
2. Pojišťovna je oprávněna přezkoumat správnost podkladů ústředí ČMMJ a jejích organizačních jednotek vedených pro placení
a výpočet pojistného.

OZNÁMENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Článek VII

pojistné události. Stejná povinnost platí
i pro ČMMJ a její organizační jednotky.
3. Pojištěný je povinen doložit oznámení
o škodní události při škodě na zdraví
nebo věci zjevně přesahující 500 EUR
místně příslušné policii státu, kde vznikla tato škodní událost.
4. Pojistné plnění pojišťovna poukazuje se
souhlasem pojištěného přímo poškozenému, případně jiným oprávněným osobám.

POČÁTEK A KONEC POJIŠTĚNÍ,
PROKAZOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Článek VIII
1. Pojištění s pojistným placeným členem
ČMMJ do 31. prosince předcházejícího
roku počíná 1. lednem následujícího roku, pojištění s jinak placeným pojistným
počíná dnem následujícím po dni, v němž
pojištěný byl přijat za člena ČMMJ a uhradil členský příspěvek včetně pojistného
(§ 5 odst. 2 a odst. 3 stanov ČMMJ).
2. Pojištění končí uplynutím kalendářního roku, v němž bylo pojistné zaplaceno. Dnem
zániku členství v ČMMJ v průběhu roku zaniká pojištění a pojišťovna není povinna přijaté pojistné ani jeho zbývající část vracet.
3. Člen ČMMJ prokazuje své pojištění členským průkazem, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku a výslovně i pojistného pro kalendářní rok (§ 48 odst.
2 zákona o myslivosti), nebo pojistkou
pojišťovny.

smlouvě č. 37/2004 Sb., Všeobecných pojistných podmínek VPPO 2010, uvedených
v záhlaví této smlouvy a ustanovení občanského zákoníku.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud
po dobu platnosti této smlouvy dojde
k podstatné změně podmínek, za kterých
byla uzavřena, případně zvýšení škodního
průběhu na pojištění, dojde mezi stranami k jednání o úpravě pojistného. Dohoda
o úpravě pojistného musí obsahovat údaj,
od jakého dne bude placeno pojistné
v upravené výši. Dohoda o úpravě pojistného bude číslovaným písemným dodatkem této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4. Touto smlouvou se nahrazuje dosavadní
Skupinová pojistná smlouva č. 30-00012-08
uzavřená mezi pojišťovnou a ČMMJ dne
17. ledna 2008. Pojistné události vzniklé
do 30. 6. 2010 se vyřizují podle pojistné
smlouvy č. 30-00012-08 ze dne 17. ledna 2008.
5. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, po třech pro každou smluvní stranu.
6. Změny této smlouvy musí mít písemnou
formu, jinak jsou neplatné.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

1. Pojistnou událost je pojištěný povinen
oznámit písemně nebo hlášením na webu pojišťovny bez zbytečného prodlení,
a to na příslušném formuláři pojišťovny.
Tyto formuláře jsou k dispozici na Okresních mysliveckých spolcích ČMMJ, v sídle
centrály pojišťovny a na adrese webu
www.halali-pojistovna.cz.
2. Pojištěný je povinen účinně spolupracovat
s pojišťovnou, poskytovat jí veškeré další
informace a údaje potřebné pro likvidaci

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem 1. července 2010 (po zaslání ČNB).
8. Smlouva včetně Všeobecných pojistných
podmínek VPPO 2010 bude zveřejněna ve
Věstníku ČMMJ do 60 dnů od jejího podpisu a zveřejněna na www.halali-pojistovna.cz. Skupinová pojistná smlouva bude
zaslána všem OMS ČMMJ, orgánům státní
správy myslivosti a státním orgánům myslivosti v jednotlivých státech.

Praha 1,SPOLEČNÁ
Jungmannova
32/25
A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Článek IX
1. Pro vztahy týkající se pojištění, které nejsou touto smlouvou upraveny jinak, platí
příslušná ustanovení zákona o pojistné

V Praze dne 18. května 2010

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Českomoravská myslivecká jednota, o. s.

Ing. Antonín Stibůrek
ředitel pojišťovny a člen představenstva

Ing. Jaroslav Palas
předseda

JUDr. Jan Kovařík
člen představenstva

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.
jednatel

www.halali-pojistovna.cz

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
odpovědnosti za škody VPPO 2010

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
VPPO 2010
pro pojištění odpovědnosti za škody, které sjednává
pojišťovna HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Praha 1,
Jungmannova 32/25, zaslané České národní bance, pod
pod č.j. Ha-240/2010.
Obsah:
Úvodní ustanovení
Článek 1
Obecná ustanovení
Článek 2
Škodní událost, pojistná událost
Článek 3
Rozsah pojištění
Článek 4
Počátek a konec pojištění
Článek 5
Uzavření pojistné smlouvy
Článek 6
Zánik pojištění
Článek 7
Pojistné a jeho placení
Článek 8
Povinnosti pojištěného
Článek 9
Práva pojištěného
Plnění, rozsah a splatnost pojistného plnění,
Článek 10
právo na regres
Náklady právního zastoupení pojištěného
Článek 11
Článek 12,13 Výluky z pojištění
Článek 14
Výklad pojmů
Článek 15
Ztráta nebo zničení pojistky
Článek 16
Závěrečná ustanovení
Článek 17
Účinnost VPPO 2010

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pro pojištění odpovědnosti za škody, které sjednává pojišťovna HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. (dále
jen „pojišťovna“), platí příslušná ustanovení zákona
č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, zákona o pojišťovnictví, občanského zákoníku, tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody a pojistná
smlouva. Pojištění sjednaná podle těchto Všeobecných
pojistných podmínek jsou pojištění škodová.

2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit tuto škodu.
3. Pojistnou událost vzniklou při výkonu práv a povinností podle zákona o myslivosti upravují odchylná
ustanovení těchto pojistných podmínek a pojistná
smlouva sjednaná podle těchto VPPO.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Článek 3
1. Pojištění se vztahuje i na zákonem o myslivosti stanovenou odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví
věcí, právních vztahů nebo činnosti pojištěného, uvedených v pojistné smlouvě.
2. Pojištění může být smluvním ujednáním rozšířeno na
jinou stanovenou odpovědnost fyzické nebo právnické osoby i na jinou majetkovou škodu, např. ﬁnanční
škodu.
3. Odchylně od čl. 12 odst. 1, písm. d) těchto VPPO se pojištění vztahuje na zákonem o myslivosti stanovenou
odpovědnost pojištěného při výkonu práv a povinností podle zákona o myslivosti včetně podmínek stanovených v § 5 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
4. Nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak, týká se pojištění škodních událostí vzniklých na území států
Evropské unie a států EHP.

POČÁTEK A KONEC POJIŠTĚNÍ
Článek 4
1. Počátek pojištění je v 00.00 hod. dne sjednaného jako
počátek pojištění. Nebylo-li účastníky dohodnuto jinak, počátek pojištění je první den po uzavření pojistné smlouvy.

6. Pojištění zaniká rovněž tím, že pojistné za první období nebo sjednané pojistné nebylo zaplaceno do tří
měsíců, nebo 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. Pro zánik pojištění platí ustanovení zákona o pojistné
smlouvě v platném znění.

POJISTNÉ A JEHO PLACENÍ
Článek 7
1. Povinnost platit pojistné vzniká prvním dnem po uzavření smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již
uzavřením smlouvy nebo později. Pojistník je povinen
platit pojistné, a to za dohodnutá pojistná období
(běžné, resp. lhůtní pojistné). Lze též dohodnout, že
pojistné bude zaplaceno najednou za celou dobu, na
kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné).
2. Nebylo-li dohodnuto jinak, je běžné pojistné splatné
prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.
3. Pojistné se stanoví podle rozsahu pojištění, pojistné
částky a ohodnocení rizika. Pojistné je úplata za pojišťovací službu a jeho výše a splatnost musí být uvedeny v pojistné smlouvě.
4. Pojišťovna je oprávněna ověřit si správnost a úplnost
podkladů pro stanovení výše pojistného. Za tím účelem je oprávněna vyžádat si od pojištěného potřebné
doklady, informace a vysvětlení.
5. Pojišťovna má právo v souvislosti se změnou podmínek, rozhodných pro stanovení pojistného, upravit
výši nově splatného pojistného ke dni jeho splatnosti. Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši
pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě
6 týdnů před splatností. V případě, že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit
u pojišťovny písemně do 30 dnů od uvedené splatnosti. Tím pojištění zanikne.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
2. Pojištění sjednaná na dobu určitou končí ve 24.00 hod.
dne sjednaného jako konec pojištění.

Praha 1, Jungmannova 32/25

OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1

1. Pro tyto Všeobecné pojistné podmínky se vymezují
následující pojmy:
a) pojistník:
fyzická nebo právnická osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu,
b) pojištěný:
fyzická nebo právnická osoba, na jejíž odpovědnost za škody se pojištění vztahuje,
c) škodní událost:
nahodilá skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné
plnění,
d) pojistná událost:
nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné
smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění,
e) počátek pojištění:
okamžik, kterým vzniká povinnost pojišťovny
hradit škody a její právo na pojistné,
f) konec pojištění:
okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy.
2. Všechny platby činěné v souvislosti s pojištěním pojistníkem nebo pojišťovnou, a také pojistné částky
a pojistné budou v české měně nebo euro, pokud
v pojistné smlouvě nebude dohodnuto jinak.

ŠKODNÍ UDÁLOST, POJISTNÁ UDÁLOST
Článek 2
1. Pojišťovna poskytne pojistnou ochranu pojištěnému,
jestliže v důsledku škodní události, nastalé během
platnosti pojištění a mající za následek usmrcení, poškození zdraví nebo poškození, či zničení věci jiného,
byly pro tyto následky na základě zákonných ustanovení o odpovědnosti za škodu proti pojištěnému
vzneseny nároky na náhradu škody.

UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY
Článek 5

1. Návrh na uzavření pojistné smlouvy musí mít písemnou formu, jde-li o pojištění na dobu delší než jeden
rok a má náležitosti stanovené zákonem o pojistné
smlouvě.
2. Součástí pojistné smlouvy jsou písemné dotazy pojišťovny, týkající se sjednaného pojištění. Pojistník
a pojištěný je povinen odpovědět pravdivě a úplně
na všechny dotazy. Vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi mohou mít za následek odstoupení od
smlouvy.
3. Skutečnosti, údaje a informace, které se pojišťovna
při uzavírání pojistné smlouvy dozví, smí použít pouze pro svou potřebu v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů.

ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
Článek 6
1. Je-li pojištěna odpovědnost za škodu, která vyplývá
z vlastnictví věci, zaniká pojištění změnou vlastníka
věci.
2. Je-li pojištěna odpovědnost vyplývající z vlastnictví
nemovitosti, která je ve společném jmění manželů,
zaniká pojištění zánikem společného jmění manželů.
3. Pojištění také zaniká, odpadne-li možnost, že škodní
událost nastane.
4. Pojistník i pojišťovna mají právo po každé škodní
události pojištění písemně vypovědět, nejpozději do
tří měsíců od oznámení této události. Pojištění skončí
uplynutím 30 kalendářních dnů od doručení výpovědi. Pokud výpověď podal pojistník, náleží pojišťovně
pojistné do konce pojistného období v němž došlo ke
škodní události.
5. Pojištění, u kterého je sjednáno běžné placení pojistného, zaniká výpovědí ke konci pojistného období.
Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před
jeho uplynutím.

info@halali-pojistovna.cz

POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO
Článek 8
1. Pojištěný je povinen při sjednávání pojištění a kdykoliv v době jeho splatnosti, předložit pojišťovně
potřebné doklady, informace a vysvětlení k ověření
správnosti stanovení výše pojistného. Pokud si pojišťovna vyžádá prohlídku věci, s níž souvisí pojištění
odpovědnosti za škodu, je pojištěný povinen tuto
prohlídku umožnit.
2. Pojištěný je povinen oznámit pojišťovně, že uzavřel
pro pojištění odpovědnosti za škodu další pojištění
proti témuž pojistnému riziku, přitom je povinen sdělit jméno pojišťovny a výši pojistné částky.
3. Pojištěný je povinen dbát, aby škodní událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti, směřující
k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou
mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, ani
nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany
třetích osob.
4. Pojištěný je povinen:
a) podat pojišťovně oznámení bez zbytečného odkladu o vzniku a rozsahu pojistné události,
b) poskytnout pojišťovně součinnost, které je třeba
ke zjištění příčiny a výše škody, zejména je povinen pojišťovně bez zbytečného odkladu po události, která by mohla být důvodem vzniku práva
na plnění pojišťovny, písemně oznámit, že došlo
ke škodě, dát o ní pravdivé vysvětlení a učinit
nutná opatření, aby se rozsah škody nezvětšoval, dále je povinen předložit v pojišťovnou stanovené lhůtě doklady, které si pojišťovna vyžádá,

c) podat oznámení Policii České republiky v případě, že dojde k poškození zdraví, ke ztrátě života
a nebo je-li způsobená škoda zjevně přesahující
5 000,– Kč, v zahraničí 500 euro.
5. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu pojišťovně písemně sdělit, že:
a) proti němu byl uplatněn nárok na náhradu škody
a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši,
b) v souvislosti se škodní událostí bylo zahájeno
trestní řízení, dále je povinen písemně sdělit pojišťovně jméno a adresu svého obhájce a zajistit,
aby byla pojišťovna průběžně o stavu a výsledcích
tohoto řízení informována,
c) právo na náhradu škody bylo uplatněno u soudu
nebo u jiného příslušného orgánu.
6. V řízení o náhradě škody je pojištěný povinen postupovat v souladu s pokyny pojišťovny a písemně doložit pojišťovně případně, kdo ho bude zastupovat.
7. Pojištěný je povinen zachovávat povinnosti uvedené
v pojistné smlouvě a v těchto Všeobecných pojistných
podmínkách.

PRÁVA POJIŠTĚNÉHO
Článek 9
1. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě
právo na vrácení vyplacené částky nebo jiného obdobného plnění, přechází toto právo na pojišťovnu,
pokud za pojištěného tuto částku zaplatila.
2. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na
úhradu těch nákladů řízení o náhradě škody, které
pojištěnému byly přiznány proti žalovanému, pokud
je pojišťovna za pojištěného zaplatila.
3. Pojištěný je povinen bez prodlení pojišťovně oznámit, že nastaly okolnosti, odůvodňující práva uvedená v odstavcích 1 a 2 a odevzdat jí doklady potřebné
k uplatnění těchto práv.

VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
Článek 12
1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného
za škodu
a) způsobenou úmyslně,
b) uznanou nad rámec stanovený právními předpisy,
c) za nesplnění povinnosti k odvrácení škody,
d) vzniklou v souvislosti s činností, u které právní
předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, není-li v pojistné smlouvě
ujednáno jinak,
e) vzniklou znečištěním vod nebo vědomým působením na vodu s výjimkou odpovědnosti pojištěného
za škodu na věcech (včetně škody ﬁnanční) vzniklou
přímo nebo nepřímo v důsledku změn fyzikálních,
chemických nebo biologických vlastností vody,
f) odkapáváním nebo únikem olejů, nafty nebo jiných látek z nádob nebo nádrží,
g) přímo nebo nepřímo způsobenou v důsledku válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných
hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky,
teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky,rasově, sociálně, ideologicky
nebo nábožensky), zásahu státní nebo úřední
moci nebo živelných událostí,
h) způsobenou i z nedbalosti jinému zavlečením
nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat
nebo rostlin,
i) působením teplot, plynů, par, vlhkosti, popílku,
kouře, záření všeho druhu, odpadů všeho druhu,
nedošlo-li ke škodě v důsledku nenadálé poruchy
ochranného zařízení,
j) způsobenou na životním prostředí,
k) způsobenou jadernou energií, formaldehydem,
azbestem.
2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost podnikatele
za škodu vzniklou jeho zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a na
odpovědnost za výrobek.
3. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále
nevztahuje na odpovědnost:
a) vzniklou při plnění pracovních úkolů v pracovně právních vztazích (povinnosti člena družstva)
nebo v přímé souvislosti s ním,
b) způsobenou provozem letadla, motorového plavidla nebo obdobnými mechanizmy,
c) na věcech, které pojištěný dal jinému, pokud ke
škodě došlo proto,že dodané věci byly vadné jakosti a na věcech, na kterých pojištěný prováděl
objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto,
že tato činnost byla vadně provedena,
d) způsobenou na věcech, které:
- nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný oprávněně užívá, resp. mu byly svěřeny,
dojde-li k jejich poškození, zničení nebo odcizení,
- nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však
převzal za účelem zpracování, opravy, úpravy,
prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí
odborné pomoci, dojde-li k jejich poškození,
zničení nebo odcizení,
- pojištěný přepravuje dopravním prostředkem
provozovaným ve vlastní režii mimo rámec přepravních smluv,
e) na věcech vyplývajících z přepravních smluv, dojde-li k jejich poškození nebo zničení.

c) na jejíž úhradu byl nárok po právu promlčen a pojištěný přesto se zavázal ji uhradit,
d) na věcech, za kterou pojištěný odpovídá v důsledku pozvolného působení teploty, plynů, vlhkosti,
par usazenin (kouř, rez, prach. apod.), odpadních
vod, tvoření houby, klesání půdy a na ní umístěného zařízení nebo jeho části, sesuvu půdy,
otřesů v důsledku demoličních prací, v důsledku
záplavy a zatopení,
e) na trvalých travních porostech, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila
při pastvě zvířata, a škody způsobené volně žijící
zvěří,
f) na nemovitostech a jejich příslušenství, které pojištěný užívá protiprávně,
g) za kterou pojištěný odpovídá v důsledku aktivní závodní účasti na dostizích, závodech a sportovních
podnicích všeho druhu, jakož i na přípravě k nim,
pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
h) za kterou pojištěný odpovídá, protože strpěl porušení jemu právními předpisy uložených povinností.

VÝKLAD POJMŮ
Článek 14
1. Škoda je způsobena úmyslně, jestliže pojištěný chtěl
přímo škodu způsobit, nebo věděl, že tímto jednáním může škodu způsobit a pro případ, že jí způsobí
byl s tím srozuměn. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je způsobena úmyslně také tehdy, když
pojištěný věděl o závadách věcí nebo služeb.
2. Znečištěním vod se rozumí zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod, jakož i odpadních vod,
odváděných veřejnou kanalizací. Za škodu způsobenou znečištěním se považuje i případná další škoda,
která je v příčinné souvislosti se znečištěním vod, jako
úhyn ryb, znečištění koryta vodního toku a podobně.
3. Ochranným zařízením se rozumí každé zařízení, které slouží k ochraně před škodlivým působením teploty, plynů atd. Nenadálou poruchou ochranného
zařízení se rozumí, že ochranné zařízení v důsledku
skryté závady, kterou pojištěný při řádné péči nemohl předpokládat, přestane plnit svou funkci, kterou
před tím řádně plnilo.
4. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc
movitou či nemovitou, po právu ve své moci a je
oprávněn využívat jejich užitné vlastnosti.
5. Léčebné výlohy jsou škodou vzniklou jinak než na
zdraví, usmrcením, nebo poškozením zdraví, která
má původ ve škodě na zdraví.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

PLNĚNÍ, ROZSAH A SPLATNOST
POJISTNÉHO PLNĚNÍ, PRÁVO NA REGRES
Článek 10

Praha 1, Jungmannova 32/25

1. Plnění pojišťovny z jedné škodní události nesmí přesáhnout pojistnou částku dohodnutou ve smlouvě, nebo
limit pojistného plnění stanovený právním předpisem.
2. Šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny
plnit je skončeno, jakmile pojištěný splnil povinnost dle
článku 8, odst. 4, písm. a), b) a pojišťovna se s oprávněnou osobou dohodla o výši náhrady škody nebo obdržela pravomocné rozhodnutí o výši náhrady škody.
3. Plnění je splatné do 15 dnů od skončení šetření. Neníli šetření skončeno, ale pojištěný splnil příslušné povinnosti podle článku 8, odst. 4, písm. a), b), poskytne
pojišťovna na žádost pojištěného nebo poškozeného,
s přihlédnutím k okolnostem pojistné události, zálohu.
4. Pojištěný je povinen zachovávat povinnosti, které
byly dohodnuty v pojistné smlouvě a v těchto pojistných podmínkách a které jsou stanoveny v zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů, a v zákoně č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve
znění pozdějších předpisů. Obdobné povinnosti má
na území států EU a EHP,resp.v zahraničí. Mělo-li vědomé porušení uvedených povinností podstatný vliv
na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu
následků pojistné události, je pojištěný povinen poskytnuté pojistné plnění pojišťovně uhradit podle
toho, jaký vliv mělo porušení jeho povinností na rozsah povinnosti pojišťovny plnit.

NÁKLADY PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ POJIŠTĚNÉHO
Článek 11
Pokud se pojišťovna k tomu zavázala, nahradí v souvislosti se škodní událostí za pojištěného náklady
a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně
advokáta za obhajobu v trestním nebo v přestupkovém řízení vedeném proti pojištěnému,
b) občanského soudního řízení o náhradě škody
a právního zastupování pojištěného,
c) účelně vynaložené na mimosoudní projednání
nároků poškozeného.

Článek 13
Při pojistné události nevzniká pojišťovně povinnost
poskytnout za pojištěného plnění v případě škody:
a) za kterou pojištěný odpovídá svému manželovi
nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti nebo spolupojištěným osobám, tato výluka se nevztahuje na
pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti,
b) kterou by jinak byl povinen uhradit, avšak pojištěný bez souhlasu pojišťovny nevznesl námitku
promlčení, nebo uzavřel dohodu o vyrovnání
nebo soudní smír,

ZTRÁTA NEBO ZNIČENÍ POJISTKY
Článek 15
Ztratí-li se nebo zničí-li se potvrzení o uzavření pojistné smlouvy (pojistka), vydá pojišťovna pojistníkovi na
jeho písemnou žádost s uvedením příčiny ztráty nebo
zničení pojistky její opis.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 16
Od těchto Všeobecných pojistných podmínek se lze
v jednotlivých pojistných smlouvách odchýlit, vyjma ustanovení článku 3, odst. 3, čl. 5 odst. 3, článku 6, odst. 1
a 2, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.

ÚČINNOST VPPO 2010
Článek 17
Tyto Všeobecné pojistné podmínky VPPO 2010 pro
pojištění odpovědnosti za škodu nabývají účinnosti
1. července 2010.
V Praze dne 18. května 2010

Ing. Jaroslav Palas
předseda představenstva
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Fax: +420 224 948 475
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

Užitečné rady pro klienty
1. Jak postupovat při vzniku pojistné události
- škodní událost je třeba neodkladně oznámit na agentuře pojišťovny Okresního mysliveckého spolku Českomoravské
myslivecké jednoty nebo na centrále HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Jungmannova 32/25, 117 18 Praha 1

2. Jakým způsobem je možné podat oznámení o pojistné události
-

osobně na agentuře pojišťovny Okresního mysliveckého spolku ČMMJ
osobně na centrále pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.
nahlásit škodní událost na zelenou linku centrály pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.
zaslat oznámení o pojistné události na centrálu pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., nebo na agenturu pojišťovny
OMS ČMMJ

3. Co je nutné při tomto kontaktu uvést
-

kdy k této škodní události došlo
stručnou charakteristiku škody, ke které došlo
její přibližný rozsah
pokud možno telefonické spojení, kde bude možné Vás zastihnout
číslo pojistné smlouvy, z níž budete nárok uplatňovat

4. Na co dát pozor při vzniku pojistné události
-

při škodě na zdraví přivolejte lékařskou pomoc
dbejte na to, aby se rozsah a následky pojistné události nezvětšovaly
vyčkejte s opravou poškozené věci nebo odstraněním následků po návštěvě likvidátora pojišťovny
pokud je však ze závažných hygienických nebo bezpečnostních důvodů nutné začít s těmito zásahy neprodleně, zajistěte si,
prosím, průkaznou dokumentaci o vzniku a rozsahu škody, např. fotograﬁe a účast svědků
- jestliže existuje podezření z trestného činu, oznamte tuto skutečnost neodkladně Policii ČR a s odstraňováním následků
vyčkejte do jejího příchodu.
- podejte oznámení Policii ČR v případě, že dojde k poškození zdraví, ke ztrátě života, nebo je-li způsobená škoda větší
než Kč 5 000,–.

V případě dalšího zájmu o informace se obraťte na zelenou bezplatnou linku 800 130 649 HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.
nebo na e-mailovou adresu info@halali-pojistovna.cz

Klid a bezpečí
pro Vaši rodinu
Vám zajistí

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

centrála pojišťovny:

117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25

