Klid a bezpečí
pro Vaši rodinu
Vám zajistí
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PROSBA PSA
Pane, žiji deset až dvanáct let, každá vzdálenost
od Tebe mi přináší žalost.
Mysli na to, než si mne pořídíš.
Dopřej mi čas, abych pochopil co ode mne žádáš!
Nehubuj mě dlouho a nezavírej mne za trest.
Ty máš svou práci, zábavu, své radosti
- já mám jen Tebe!
Mluv na mne často!
I když slovům úplně nerozumím,
stačí mi Tvůj hlas, který se na mne obrací.
Pamatuj, že to, jak se se mnou zachází,
nikdy nezapomenu!
Než mne uhodíš, uvědom si,
že mohu lehce rozdrtit kosti Tvé ruky,
ale já to nikdy neudělám!
Až se Ti bude zdát, že jsem neposlušný a líný,
uvědom si, že i já mám své potíže a stáří,
dlouhý pobyt na sluníčku,
nebo mám opotřebované srdce.
Starej se o mne, i když zestárnu,
vždyt i to na Tebe jednou čeká!
Každou cestu mi buď při boku!
Neříkej nikdy: „U toho nemohu být“,
nebo: „Ať se to stane v mé nepřítomnosti!“
Pamatuj - všechno je pro mne lehčí,
když si u mne!
Ing. František Malý

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 PRAHA 1, JUNGMANNOVA 25, TEL.: 224 948 473
FAX: 224 948 475
info@halali-pojistovna.cz
www.halali-pojistovna.cz

POJISTNÁ SMLOUVA
ÚRAZ, NEMOC A ŽIVOT PSA

Článek III.
POJISTNÉ ČÁSTKY

Jméno psa

Plemeno

Datum narození

Tetovací číslo / číslo čipu

Pojistná částka (Kč)

Pojistné základní (Kč)

Číslo zápisu v plemenné knize

PŘIPOJIŠTĚNÍ

ev. č.:
reg. č.:
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 25,
PSČ 117 18, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem Stibůrkem, ředitelem pojišťovny
a
Jméno pojistníka (majitele)

Rodné číslo pojistníka

Bydliště, PSČ

2. Nedílnou součástí pojistné smlouvy je:
a) „Průkaz původu psa“ (kopie)
b) „Dotazník o psu navrhovaném do pojištění“

Článek II.
A. ROZSAH ZÁKLADNÍHO POJIŠTĚNÍ
1. Pojištění podle této smlouvy se sjednává na úraz, léčebné výlohy při nemoci
a smrt v tomto rozsahu:
a) léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu psa a uhynutí,
b) léčebné výlohy v důsledku nemoci psa a uhynutí,
c) uhynutí nebo utracení psa v důsledku operace, porodu, potratu, akutní
otravy, v důsledku živelní události, nebo v přímé souvislosti s ní.

B. ROZSAH PŘIPOJIŠTĚNÍ

uzavírají podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě,
Všeobecných pojistných podmínek VPPM 2004
a Doplňkových pojistných podmínek DPPM CC 2008
na pojištění majetku tuto pojistnou smlouvu na

POJIŠTĚNÍ PSA
Článek I.
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1. Předmětem pojištění podle této smlouvy je dále identifikovaný pes/fena
(dále jen pes) na úraz, nemoc a život.
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Sazba dle
sazebníku pojišťovny

1. Připojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené při běžné činnosti psa
v občanském životě porušením právní povinnosti při držení psa.
Limity pojistného plnění jsou sjednané max. do výše:
- škody na zdraví včetně léčebných výloh do 500 tis. Kč
- škody na věci do 250 tis. Kč
- škody finanční do 100 tis. Kč
2. Připojištění na zaběhnutí psa
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa DPS (vyhledávací
systém v mobil. telefonu)
3. Připojištění na úhyn psa při norování
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa TDPS (vyhledávací systém pro podzemí)

Odpovědnost
v běžném životě

Pojistné
základní (Kč)

Koeficient
připojištění

Pojistné za
připojištění(Kč)

ANO / NE
Zaběhnutí
ANO / NE
Úhyn při norování
ANO / NE

Pojistné základní (Kč)
Pojistné za připojištění (Kč)
Pojistné celkové (Kč)

Článek IV.
PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A,
odst.1, písm. a) je pojišťovna povinna plnit za:
a) léčebné výlohy maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom
pojistném období v době trvání pojištění. Při úhynu psa 50 % nákupní ceny štěněte, maximálně však do výše poloviny sjednané pojistné částky.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A
odst.1, písm. b), nebo c) je pojišťovna povinna plnit:

a) maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom pojistném
období.
3. Výše plnění se poskytuje podle likvidační směrnice pojišťovny jejíž součástí
je seznam veterinárních výkonů a léků s oceněním.
4. Postihne-li pojištěného psa událost podle čl. II.A, odst. 1, písm. a), b) nebo
c) vznikne pojistníkovi právo na plnění za podmínky že pojištěný:
a) prokáže, že si včas vyžádal odborné ošetření psa a pes měl být podle
předpisů o veterinární péči ošetřen,
b) předloží pojišťovně osvědčení o příčině pojistné události vystavené
veterinárním lékařem, nebo jiným orgánem např. Policie ČR. Předloží
doklad o zaplacení resp. o neškodném odstranění psa oprávněným
orgánem (např. kafilerie) a předloží doklad o zaplacení asanace,
případně jinou dokumentaci, která věrohodně prokáže řádné odstranění
mrtvého psa.
c) předloží pojišťovně další doklady, které si vyžádá jako nezbytné pro
likvidaci pojistné události (např. kupní smlouva štěněte).

PLNĚNÍ, VÝŠE A PODMÍNKY PLNĚNÍ Z PŘIPOJIŠTĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění třetí osobě, je pojišťovna povin-

na plnit maximálně do výše sjednané pojistné částky a to podle čl. II.B
odst. 1.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle
čl. II.B, odst. 2 nebo 3 je pojišťovna povinna vyplatit 80 % ze sjednané
pojistné částky.

Článek V.
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO, PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ
1. Pojistník na jehož psa se pojištění vztahuje je povinen při uzavírání
pojistné smlouvy předložit pojišťovně aktuální kopii průkazu původu psa,
veterinární potvrzení o zdravotním stavu psa, za účelem stanovení jeho
pojistné hodnoty a sjednání pojistné částky v pojistné smlouvě pro stanovení pojistného.
2. Při změně hodnoty psa (např. zkouška, výstava, zdravotní stav) je pojistník
povinen předložit aktualizovaný dotazník pojišťovny o psu. Dotazník na
požádání zašle pojišťovna. Neučiní-li tak, bude pojistné plnění upraveno
o rozsah podpojištění.
3. Podmínkou pojištění je, že pes je v okamžiku sjednání pojištění zdráv, je
chován v odpovídajících zoohygienických podmínkách a je na náklady
pojistníka udržován v imunitě pravidelným očkováním proti vzteklině, psince,
hepatitidě, leptospirose a parvovirose. Při úmyslném porušení této podmínky
může pojišťovna snížit pojistné plnění až o 50 % nebo při úplné absenci

prevence plnění odmítnout. Podmínkou pro vznik pojištění je čitelné
označení psa trvalým identifikačním číslem (tetováním), resp. čipem.
4. Pojistit psa lze na období od 2 měsíců do věku 8 let. Nejvyšší vstupní věk
psa pro sjednání pojištění je 7 let.

Článek VI.
PLACENÍ POJISTNÉHO, POJISTNÉ OBDOBÍ
1. Výše pojistného je částka stanovená na základě Certifikátu pojistné hodnoty
psa, nebo sjednané pojistné částky. Minimální měsíční pojistné je Kč 100,-.
2. Výše pojistného u připojištění je stanovena dle platného sazebníku
pojišťovny.
3. Pojistné je – není inkasováno ve výši
Kč
příjmovým dokladem č.
při uzavření této
smlouvy.
Pojistné může být placeno jako běžné ročně, nebo lhůtní pojistné pololetně
na účet pojišťovny č. 129307-011/0100 vedený u Komerční banky, Praha 1.
Variabilní symbol platby pojistného je registrační číslo pojistné smlouvy.
4. Pojistné období je jeden rok. Pojištění počíná běžet následujícího dne od
podpisu této smlouvy a zaplacení pojistného, který je prvým dnem počátku
pojištění.
5. Pro upomínací řízení se použije ustanovení § 22 zákona č. 37/2004 Sb.
o pojistné smlouvě obdobně.

Článek VII.
VÝLUKY
1. Právo na plnění pojišťovně nevzniká, jestliže pojištěný pes uhynul nebo byl
utracen v důsledku získané nemoci do konce 2. měsíce věku, nebo před
počátkem pojištění.
2. Pojišťovna může pojistné plnění snížit nebo odmítnout, pokud k uhynutí nebo
utracení došlo, nebo muselo dojít v důsledku nákazy uvedené v čl. V. odst. 3,
pokud pojištěný pes nebyl proti těmto nákazám udržován prokazatelně
v imunitě pravidelným očkováním.
3. Pojišťovna může pojistné plnění odmítnout při úmyslném porušení právních
předpisů, DPPM CC 2008 a ujednání v této smlouvě pojistníkem.
4. Pojištění podle této smlouvy se nevztahuje na uhynutí nebo utracení
pojištěného psa v důsledku:
a) zavinění majitele, chovatele, ošetřovatele, vůdce psa nebo člena jeho
rodiny,
b) dědičné nebo vrozené vady,
c) úmyslném nebo vědomém porušení předpisů o veterinární péči

a v důsledku zákroku, pokud tento provedla osoba neoprávněná
k výkonu léčebné nebo preventivní činnosti,
d) příčin, které nastaly před počátkem pojištění.

Článek VIII.
VÝKLAD POJMŮ
1. Akutní otravou se pro toto pojištění rozumí smrt psa bezprostředně po
požití exogenní jedovaté látky. Za otravu se nepovažuje kumulace toxických látek v těle psa jejich dlouhodobým požíváním nebo vlivem.

Článek IX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jednou pro smluvní
stranu a jednou pro pojišťovnu.
2. Pojistná smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost pojištění
následující den po zaplacení pojistného. Zaplacení pojistného je příjem
pojistného na účet pojistitele, nebo příjem pojistného na příjmový doklad
pojišťovny dle čl. VI., odst.3.
3. Pojistník psa souhlasí s případně jiným veterinárně uznávaným označením
psa.
4. Pojistník zmocňuje pojišťovnu, aby si pojišťovna vyžádala potřebné doklady
včetně veterinárně-lékařské dokumentace k likvidaci pojistné události.
Pojistník je povinen poskytnout součinnost při zajišťování dokumentace.
5. Pojistník souhlasí s případnou prohlídkou psa smluvním veterinárním
pracovištěm pojišťovny.
6. Nesplněním podmínky dle čl. V. odst.1. pojištění nevzniká, nebo nezaplacením
pojistného dle čl. VI., odst. 3. pojistná smlouva nenabývá účinnosti.
7. Po likvidaci pojistné události se nespotřebované pojistné nevrací, může být
použito na nové pojištění.
8. Pojistná smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
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Článek III.
POJISTNÉ ČÁSTKY

Jméno psa

Plemeno

Datum narození

Tetovací číslo / číslo čipu

Pojistná částka (Kč)

Pojistné základní (Kč)

Číslo zápisu v plemenné knize

PŘIPOJIŠTĚNÍ

ev. č.:
reg. č.:
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 25,
PSČ 117 18, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem Stibůrkem, ředitelem pojišťovny
a
Jméno pojistníka (majitele)

Rodné číslo pojistníka

Bydliště, PSČ

2. Nedílnou součástí pojistné smlouvy je:
a) „Průkaz původu psa“ (kopie)
b) „Dotazník o psu navrhovaném do pojištění“

Článek II.
A. ROZSAH ZÁKLADNÍHO POJIŠTĚNÍ
1. Pojištění podle této smlouvy se sjednává na úraz, léčebné výlohy při nemoci
a smrt v tomto rozsahu:
a) léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu psa a uhynutí,
b) léčebné výlohy v důsledku nemoci psa a uhynutí,
c) uhynutí nebo utracení psa v důsledku operace, porodu, potratu, akutní
otravy, v důsledku živelní události, nebo v přímé souvislosti s ní.

B. ROZSAH PŘIPOJIŠTĚNÍ

uzavírají podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě,
Všeobecných pojistných podmínek VPPM 2004
a Doplňkových pojistných podmínek DPPM CC 2008
na pojištění majetku tuto pojistnou smlouvu na

POJIŠTĚNÍ PSA
Článek I.
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1. Předmětem pojištění podle této smlouvy je dále identifikovaný pes/fena
(dále jen pes) na úraz, nemoc a život.
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Sazba dle
sazebníku pojišťovny

1. Připojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené při běžné činnosti psa
v občanském životě porušením právní povinnosti při držení psa.
Limity pojistného plnění jsou sjednané max. do výše:
- škody na zdraví včetně léčebných výloh do 500 tis. Kč
- škody na věci do 250 tis. Kč
- škody finanční do 100 tis. Kč
2. Připojištění na zaběhnutí psa
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa DPS (vyhledávací
systém v mobil. telefonu)
3. Připojištění na úhyn psa při norování
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa TDPS (vyhledávací systém pro podzemí)

Odpovědnost
v běžném životě

Pojistné
základní (Kč)

Koeficient
připojištění

Pojistné za
připojištění(Kč)

ANO / NE
Zaběhnutí
ANO / NE
Úhyn při norování
ANO / NE

Pojistné základní (Kč)
Pojistné za připojištění (Kč)
Pojistné celkové (Kč)

Článek IV.
PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A,
odst.1, písm. a) je pojišťovna povinna plnit za:
a) léčebné výlohy maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom
pojistném období v době trvání pojištění. Při úhynu psa 50 % nákupní ceny štěněte, maximálně však do výše poloviny sjednané pojistné částky.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A
odst.1, písm. b), nebo c) je pojišťovna povinna plnit:

a) maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom pojistném
období.
3. Výše plnění se poskytuje podle likvidační směrnice pojišťovny jejíž součástí
je seznam veterinárních výkonů a léků s oceněním.
4. Postihne-li pojištěného psa událost podle čl. II.A, odst. 1, písm. a), b) nebo
c) vznikne pojistníkovi právo na plnění za podmínky že pojištěný:
a) prokáže, že si včas vyžádal odborné ošetření psa a pes měl být podle
předpisů o veterinární péči ošetřen,
b) předloží pojišťovně osvědčení o příčině pojistné události vystavené
veterinárním lékařem, nebo jiným orgánem např. Policie ČR. Předloží
doklad o zaplacení resp. o neškodném odstranění psa oprávněným
orgánem (např. kafilerie) a předloží doklad o zaplacení asanace,
případně jinou dokumentaci, která věrohodně prokáže řádné odstranění
mrtvého psa.
c) předloží pojišťovně další doklady, které si vyžádá jako nezbytné pro
likvidaci pojistné události (např. kupní smlouva štěněte).

PLNĚNÍ, VÝŠE A PODMÍNKY PLNĚNÍ Z PŘIPOJIŠTĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění třetí osobě, je pojišťovna povin-

na plnit maximálně do výše sjednané pojistné částky a to podle čl. II.B
odst. 1.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle
čl. II.B, odst. 2 nebo 3 je pojišťovna povinna vyplatit 80 % ze sjednané
pojistné částky.

Článek V.
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO, PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ
1. Pojistník na jehož psa se pojištění vztahuje je povinen při uzavírání
pojistné smlouvy předložit pojišťovně aktuální kopii průkazu původu psa,
veterinární potvrzení o zdravotním stavu psa, za účelem stanovení jeho
pojistné hodnoty a sjednání pojistné částky v pojistné smlouvě pro stanovení pojistného.
2. Při změně hodnoty psa (např. zkouška, výstava, zdravotní stav) je pojistník
povinen předložit aktualizovaný dotazník pojišťovny o psu. Dotazník na
požádání zašle pojišťovna. Neučiní-li tak, bude pojistné plnění upraveno
o rozsah podpojištění.
3. Podmínkou pojištění je, že pes je v okamžiku sjednání pojištění zdráv, je
chován v odpovídajících zoohygienických podmínkách a je na náklady
pojistníka udržován v imunitě pravidelným očkováním proti vzteklině, psince,
hepatitidě, leptospirose a parvovirose. Při úmyslném porušení této podmínky
může pojišťovna snížit pojistné plnění až o 50 % nebo při úplné absenci

prevence plnění odmítnout. Podmínkou pro vznik pojištění je čitelné
označení psa trvalým identifikačním číslem (tetováním), resp. čipem.
4. Pojistit psa lze na období od 2 měsíců do věku 8 let. Nejvyšší vstupní věk
psa pro sjednání pojištění je 7 let.

Článek VI.
PLACENÍ POJISTNÉHO, POJISTNÉ OBDOBÍ
1. Výše pojistného je částka stanovená na základě Certifikátu pojistné hodnoty
psa, nebo sjednané pojistné částky. Minimální měsíční pojistné je Kč 100,-.
2. Výše pojistného u připojištění je stanovena dle platného sazebníku
pojišťovny.
3. Pojistné je – není inkasováno ve výši
Kč
příjmovým dokladem č.
při uzavření této
smlouvy.
Pojistné může být placeno jako běžné ročně, nebo lhůtní pojistné pololetně
na účet pojišťovny č. 129307-011/0100 vedený u Komerční banky, Praha 1.
Variabilní symbol platby pojistného je registrační číslo pojistné smlouvy.
4. Pojistné období je jeden rok. Pojištění počíná běžet následujícího dne od
podpisu této smlouvy a zaplacení pojistného, který je prvým dnem počátku
pojištění.
5. Pro upomínací řízení se použije ustanovení § 22 zákona č. 37/2004 Sb.
o pojistné smlouvě obdobně.

Článek VII.
VÝLUKY
1. Právo na plnění pojišťovně nevzniká, jestliže pojištěný pes uhynul nebo byl
utracen v důsledku získané nemoci do konce 2. měsíce věku, nebo před
počátkem pojištění.
2. Pojišťovna může pojistné plnění snížit nebo odmítnout, pokud k uhynutí nebo
utracení došlo, nebo muselo dojít v důsledku nákazy uvedené v čl. V. odst. 3,
pokud pojištěný pes nebyl proti těmto nákazám udržován prokazatelně
v imunitě pravidelným očkováním.
3. Pojišťovna může pojistné plnění odmítnout při úmyslném porušení právních
předpisů, DPPM CC 2008 a ujednání v této smlouvě pojistníkem.
4. Pojištění podle této smlouvy se nevztahuje na uhynutí nebo utracení
pojištěného psa v důsledku:
a) zavinění majitele, chovatele, ošetřovatele, vůdce psa nebo člena jeho
rodiny,
b) dědičné nebo vrozené vady,
c) úmyslném nebo vědomém porušení předpisů o veterinární péči

a v důsledku zákroku, pokud tento provedla osoba neoprávněná
k výkonu léčebné nebo preventivní činnosti,
d) příčin, které nastaly před počátkem pojištění.

Článek VIII.
VÝKLAD POJMŮ
1. Akutní otravou se pro toto pojištění rozumí smrt psa bezprostředně po
požití exogenní jedovaté látky. Za otravu se nepovažuje kumulace toxických látek v těle psa jejich dlouhodobým požíváním nebo vlivem.

Článek IX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jednou pro smluvní
stranu a jednou pro pojišťovnu.
2. Pojistná smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost pojištění
následující den po zaplacení pojistného. Zaplacení pojistného je příjem
pojistného na účet pojistitele, nebo příjem pojistného na příjmový doklad
pojišťovny dle čl. VI., odst.3.
3. Pojistník psa souhlasí s případně jiným veterinárně uznávaným označením
psa.
4. Pojistník zmocňuje pojišťovnu, aby si pojišťovna vyžádala potřebné doklady
včetně veterinárně-lékařské dokumentace k likvidaci pojistné události.
Pojistník je povinen poskytnout součinnost při zajišťování dokumentace.
5. Pojistník souhlasí s případnou prohlídkou psa smluvním veterinárním
pracovištěm pojišťovny.
6. Nesplněním podmínky dle čl. V. odst.1. pojištění nevzniká, nebo nezaplacením
pojistného dle čl. VI., odst. 3. pojistná smlouva nenabývá účinnosti.
7. Po likvidaci pojistné události se nespotřebované pojistné nevrací, může být
použito na nové pojištění.
8. Pojistná smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
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POJISTNÁ SMLOUVA
ÚRAZ, NEMOC A ŽIVOT PSA

Článek III.
POJISTNÉ ČÁSTKY

Jméno psa

Plemeno

Datum narození

Tetovací číslo / číslo čipu

Pojistná částka (Kč)

Pojistné základní (Kč)

Číslo zápisu v plemenné knize

PŘIPOJIŠTĚNÍ

ev. č.:
reg. č.:
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 25,
PSČ 117 18, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem Stibůrkem, ředitelem pojišťovny
a
Jméno pojistníka (majitele)

Rodné číslo pojistníka

Bydliště, PSČ

2. Nedílnou součástí pojistné smlouvy je:
a) „Průkaz původu psa“ (kopie)
b) „Dotazník o psu navrhovaném do pojištění“

Článek II.
A. ROZSAH ZÁKLADNÍHO POJIŠTĚNÍ
1. Pojištění podle této smlouvy se sjednává na úraz, léčebné výlohy při nemoci
a smrt v tomto rozsahu:
a) léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu psa a uhynutí,
b) léčebné výlohy v důsledku nemoci psa a uhynutí,
c) uhynutí nebo utracení psa v důsledku operace, porodu, potratu, akutní
otravy, v důsledku živelní události, nebo v přímé souvislosti s ní.

B. ROZSAH PŘIPOJIŠTĚNÍ

uzavírají podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě,
Všeobecných pojistných podmínek VPPM 2004
a Doplňkových pojistných podmínek DPPM CC 2008
na pojištění majetku tuto pojistnou smlouvu na

POJIŠTĚNÍ PSA
Článek I.
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1. Předmětem pojištění podle této smlouvy je dále identifikovaný pes/fena
(dále jen pes) na úraz, nemoc a život.
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Sazba dle
sazebníku pojišťovny

1. Připojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené při běžné činnosti psa
v občanském životě porušením právní povinnosti při držení psa.
Limity pojistného plnění jsou sjednané max. do výše:
- škody na zdraví včetně léčebných výloh do 500 tis. Kč
- škody na věci do 250 tis. Kč
- škody finanční do 100 tis. Kč
2. Připojištění na zaběhnutí psa
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa DPS (vyhledávací
systém v mobil. telefonu)
3. Připojištění na úhyn psa při norování
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa TDPS (vyhledávací systém pro podzemí)

Odpovědnost
v běžném životě

Pojistné
základní (Kč)

Koeficient
připojištění

Pojistné za
připojištění(Kč)

ANO / NE
Zaběhnutí
ANO / NE
Úhyn při norování
ANO / NE

Pojistné základní (Kč)
Pojistné za připojištění (Kč)
Pojistné celkové (Kč)

Článek IV.
PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A,
odst.1, písm. a) je pojišťovna povinna plnit za:
a) léčebné výlohy maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom
pojistném období v době trvání pojištění. Při úhynu psa 50 % nákupní ceny štěněte, maximálně však do výše poloviny sjednané pojistné částky.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A
odst.1, písm. b), nebo c) je pojišťovna povinna plnit:

a) maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom pojistném
období.
3. Výše plnění se poskytuje podle likvidační směrnice pojišťovny jejíž součástí
je seznam veterinárních výkonů a léků s oceněním.
4. Postihne-li pojištěného psa událost podle čl. II.A, odst. 1, písm. a), b) nebo
c) vznikne pojistníkovi právo na plnění za podmínky že pojištěný:
a) prokáže, že si včas vyžádal odborné ošetření psa a pes měl být podle
předpisů o veterinární péči ošetřen,
b) předloží pojišťovně osvědčení o příčině pojistné události vystavené
veterinárním lékařem, nebo jiným orgánem např. Policie ČR. Předloží
doklad o zaplacení resp. o neškodném odstranění psa oprávněným
orgánem (např. kafilerie) a předloží doklad o zaplacení asanace,
případně jinou dokumentaci, která věrohodně prokáže řádné odstranění
mrtvého psa.
c) předloží pojišťovně další doklady, které si vyžádá jako nezbytné pro
likvidaci pojistné události (např. kupní smlouva štěněte).

PLNĚNÍ, VÝŠE A PODMÍNKY PLNĚNÍ Z PŘIPOJIŠTĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění třetí osobě, je pojišťovna povin-

na plnit maximálně do výše sjednané pojistné částky a to podle čl. II.B
odst. 1.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle
čl. II.B, odst. 2 nebo 3 je pojišťovna povinna vyplatit 80 % ze sjednané
pojistné částky.

Článek V.
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO, PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ
1. Pojistník na jehož psa se pojištění vztahuje je povinen při uzavírání
pojistné smlouvy předložit pojišťovně aktuální kopii průkazu původu psa,
veterinární potvrzení o zdravotním stavu psa, za účelem stanovení jeho
pojistné hodnoty a sjednání pojistné částky v pojistné smlouvě pro stanovení pojistného.
2. Při změně hodnoty psa (např. zkouška, výstava, zdravotní stav) je pojistník
povinen předložit aktualizovaný dotazník pojišťovny o psu. Dotazník na
požádání zašle pojišťovna. Neučiní-li tak, bude pojistné plnění upraveno
o rozsah podpojištění.
3. Podmínkou pojištění je, že pes je v okamžiku sjednání pojištění zdráv, je
chován v odpovídajících zoohygienických podmínkách a je na náklady
pojistníka udržován v imunitě pravidelným očkováním proti vzteklině, psince,
hepatitidě, leptospirose a parvovirose. Při úmyslném porušení této podmínky
může pojišťovna snížit pojistné plnění až o 50 % nebo při úplné absenci

prevence plnění odmítnout. Podmínkou pro vznik pojištění je čitelné
označení psa trvalým identifikačním číslem (tetováním), resp. čipem.
4. Pojistit psa lze na období od 2 měsíců do věku 8 let. Nejvyšší vstupní věk
psa pro sjednání pojištění je 7 let.

Článek VI.
PLACENÍ POJISTNÉHO, POJISTNÉ OBDOBÍ
1. Výše pojistného je částka stanovená na základě Certifikátu pojistné hodnoty
psa, nebo sjednané pojistné částky. Minimální měsíční pojistné je Kč 100,-.
2. Výše pojistného u připojištění je stanovena dle platného sazebníku
pojišťovny.
3. Pojistné je – není inkasováno ve výši
Kč
příjmovým dokladem č.
při uzavření této
smlouvy.
Pojistné může být placeno jako běžné ročně, nebo lhůtní pojistné pololetně
na účet pojišťovny č. 129307-011/0100 vedený u Komerční banky, Praha 1.
Variabilní symbol platby pojistného je registrační číslo pojistné smlouvy.
4. Pojistné období je jeden rok. Pojištění počíná běžet následujícího dne od
podpisu této smlouvy a zaplacení pojistného, který je prvým dnem počátku
pojištění.
5. Pro upomínací řízení se použije ustanovení § 22 zákona č. 37/2004 Sb.
o pojistné smlouvě obdobně.

Článek VII.
VÝLUKY
1. Právo na plnění pojišťovně nevzniká, jestliže pojištěný pes uhynul nebo byl
utracen v důsledku získané nemoci do konce 2. měsíce věku, nebo před
počátkem pojištění.
2. Pojišťovna může pojistné plnění snížit nebo odmítnout, pokud k uhynutí nebo
utracení došlo, nebo muselo dojít v důsledku nákazy uvedené v čl. V. odst. 3,
pokud pojištěný pes nebyl proti těmto nákazám udržován prokazatelně
v imunitě pravidelným očkováním.
3. Pojišťovna může pojistné plnění odmítnout při úmyslném porušení právních
předpisů, DPPM CC 2008 a ujednání v této smlouvě pojistníkem.
4. Pojištění podle této smlouvy se nevztahuje na uhynutí nebo utracení
pojištěného psa v důsledku:
a) zavinění majitele, chovatele, ošetřovatele, vůdce psa nebo člena jeho
rodiny,
b) dědičné nebo vrozené vady,
c) úmyslném nebo vědomém porušení předpisů o veterinární péči

a v důsledku zákroku, pokud tento provedla osoba neoprávněná
k výkonu léčebné nebo preventivní činnosti,
d) příčin, které nastaly před počátkem pojištění.

Článek VIII.
VÝKLAD POJMŮ
1. Akutní otravou se pro toto pojištění rozumí smrt psa bezprostředně po
požití exogenní jedovaté látky. Za otravu se nepovažuje kumulace toxických látek v těle psa jejich dlouhodobým požíváním nebo vlivem.

Článek IX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jednou pro smluvní
stranu a jednou pro pojišťovnu.
2. Pojistná smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost pojištění
následující den po zaplacení pojistného. Zaplacení pojistného je příjem
pojistného na účet pojistitele, nebo příjem pojistného na příjmový doklad
pojišťovny dle čl. VI., odst.3.
3. Pojistník psa souhlasí s případně jiným veterinárně uznávaným označením
psa.
4. Pojistník zmocňuje pojišťovnu, aby si pojišťovna vyžádala potřebné doklady
včetně veterinárně-lékařské dokumentace k likvidaci pojistné události.
Pojistník je povinen poskytnout součinnost při zajišťování dokumentace.
5. Pojistník souhlasí s případnou prohlídkou psa smluvním veterinárním
pracovištěm pojišťovny.
6. Nesplněním podmínky dle čl. V. odst.1. pojištění nevzniká, nebo nezaplacením
pojistného dle čl. VI., odst. 3. pojistná smlouva nenabývá účinnosti.
7. Po likvidaci pojistné události se nespotřebované pojistné nevrací, může být
použito na nové pojištění.
8. Pojistná smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
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Za pojišťovnu
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spojení
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POJISTNÁ SMLOUVA
ÚRAZ, NEMOC A ŽIVOT PSA

Článek III.
POJISTNÉ ČÁSTKY

Jméno psa

Plemeno

Datum narození

Tetovací číslo / číslo čipu

Pojistná částka (Kč)

Pojistné základní (Kč)

Číslo zápisu v plemenné knize

PŘIPOJIŠTĚNÍ

ev. č.:
reg. č.:
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 25,
PSČ 117 18, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem Stibůrkem, ředitelem pojišťovny
a
Jméno pojistníka (majitele)

Rodné číslo pojistníka

Bydliště, PSČ

2. Nedílnou součástí pojistné smlouvy je:
a) „Průkaz původu psa“ (kopie)
b) „Dotazník o psu navrhovaném do pojištění“

Článek II.
A. ROZSAH ZÁKLADNÍHO POJIŠTĚNÍ
1. Pojištění podle této smlouvy se sjednává na úraz, léčebné výlohy při nemoci
a smrt v tomto rozsahu:
a) léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu psa a uhynutí,
b) léčebné výlohy v důsledku nemoci psa a uhynutí,
c) uhynutí nebo utracení psa v důsledku operace, porodu, potratu, akutní
otravy, v důsledku živelní události, nebo v přímé souvislosti s ní.

B. ROZSAH PŘIPOJIŠTĚNÍ

uzavírají podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě,
Všeobecných pojistných podmínek VPPM 2004
a Doplňkových pojistných podmínek DPPM CC 2008
na pojištění majetku tuto pojistnou smlouvu na

POJIŠTĚNÍ PSA
Článek I.
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1. Předmětem pojištění podle této smlouvy je dále identifikovaný pes/fena
(dále jen pes) na úraz, nemoc a život.
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Sazba dle
sazebníku pojišťovny

1. Připojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené při běžné činnosti psa
v občanském životě porušením právní povinnosti při držení psa.
Limity pojistného plnění jsou sjednané max. do výše:
- škody na zdraví včetně léčebných výloh do 500 tis. Kč
- škody na věci do 250 tis. Kč
- škody finanční do 100 tis. Kč
2. Připojištění na zaběhnutí psa
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa DPS (vyhledávací
systém v mobil. telefonu)
3. Připojištění na úhyn psa při norování
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa TDPS (vyhledávací systém pro podzemí)

Odpovědnost
v běžném životě

Pojistné
základní (Kč)

Koeficient
připojištění

Pojistné za
připojištění(Kč)

ANO / NE
Zaběhnutí
ANO / NE
Úhyn při norování
ANO / NE

Pojistné základní (Kč)
Pojistné za připojištění (Kč)
Pojistné celkové (Kč)

Článek IV.
PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A,
odst.1, písm. a) je pojišťovna povinna plnit za:
a) léčebné výlohy maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom
pojistném období v době trvání pojištění. Při úhynu psa 50 % nákupní ceny štěněte, maximálně však do výše poloviny sjednané pojistné částky.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A
odst.1, písm. b), nebo c) je pojišťovna povinna plnit:

a) maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom pojistném
období.
3. Výše plnění se poskytuje podle likvidační směrnice pojišťovny jejíž součástí
je seznam veterinárních výkonů a léků s oceněním.
4. Postihne-li pojištěného psa událost podle čl. II.A, odst. 1, písm. a), b) nebo
c) vznikne pojistníkovi právo na plnění za podmínky že pojištěný:
a) prokáže, že si včas vyžádal odborné ošetření psa a pes měl být podle
předpisů o veterinární péči ošetřen,
b) předloží pojišťovně osvědčení o příčině pojistné události vystavené
veterinárním lékařem, nebo jiným orgánem např. Policie ČR. Předloží
doklad o zaplacení resp. o neškodném odstranění psa oprávněným
orgánem (např. kafilerie) a předloží doklad o zaplacení asanace,
případně jinou dokumentaci, která věrohodně prokáže řádné odstranění
mrtvého psa.
c) předloží pojišťovně další doklady, které si vyžádá jako nezbytné pro
likvidaci pojistné události (např. kupní smlouva štěněte).

PLNĚNÍ, VÝŠE A PODMÍNKY PLNĚNÍ Z PŘIPOJIŠTĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění třetí osobě, je pojišťovna povin-

na plnit maximálně do výše sjednané pojistné částky a to podle čl. II.B
odst. 1.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle
čl. II.B, odst. 2 nebo 3 je pojišťovna povinna vyplatit 80 % ze sjednané
pojistné částky.

Článek V.
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO, PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ
1. Pojistník na jehož psa se pojištění vztahuje je povinen při uzavírání
pojistné smlouvy předložit pojišťovně aktuální kopii průkazu původu psa,
veterinární potvrzení o zdravotním stavu psa, za účelem stanovení jeho
pojistné hodnoty a sjednání pojistné částky v pojistné smlouvě pro stanovení pojistného.
2. Při změně hodnoty psa (např. zkouška, výstava, zdravotní stav) je pojistník
povinen předložit aktualizovaný dotazník pojišťovny o psu. Dotazník na
požádání zašle pojišťovna. Neučiní-li tak, bude pojistné plnění upraveno
o rozsah podpojištění.
3. Podmínkou pojištění je, že pes je v okamžiku sjednání pojištění zdráv, je
chován v odpovídajících zoohygienických podmínkách a je na náklady
pojistníka udržován v imunitě pravidelným očkováním proti vzteklině, psince,
hepatitidě, leptospirose a parvovirose. Při úmyslném porušení této podmínky
může pojišťovna snížit pojistné plnění až o 50 % nebo při úplné absenci

prevence plnění odmítnout. Podmínkou pro vznik pojištění je čitelné
označení psa trvalým identifikačním číslem (tetováním), resp. čipem.
4. Pojistit psa lze na období od 2 měsíců do věku 8 let. Nejvyšší vstupní věk
psa pro sjednání pojištění je 7 let.

Článek VI.
PLACENÍ POJISTNÉHO, POJISTNÉ OBDOBÍ
1. Výše pojistného je částka stanovená na základě Certifikátu pojistné hodnoty
psa, nebo sjednané pojistné částky. Minimální měsíční pojistné je Kč 100,-.
2. Výše pojistného u připojištění je stanovena dle platného sazebníku
pojišťovny.
3. Pojistné je – není inkasováno ve výši
Kč
příjmovým dokladem č.
při uzavření této
smlouvy.
Pojistné může být placeno jako běžné ročně, nebo lhůtní pojistné pololetně
na účet pojišťovny č. 129307-011/0100 vedený u Komerční banky, Praha 1.
Variabilní symbol platby pojistného je registrační číslo pojistné smlouvy.
4. Pojistné období je jeden rok. Pojištění počíná běžet následujícího dne od
podpisu této smlouvy a zaplacení pojistného, který je prvým dnem počátku
pojištění.
5. Pro upomínací řízení se použije ustanovení § 22 zákona č. 37/2004 Sb.
o pojistné smlouvě obdobně.

Článek VII.
VÝLUKY
1. Právo na plnění pojišťovně nevzniká, jestliže pojištěný pes uhynul nebo byl
utracen v důsledku získané nemoci do konce 2. měsíce věku, nebo před
počátkem pojištění.
2. Pojišťovna může pojistné plnění snížit nebo odmítnout, pokud k uhynutí nebo
utracení došlo, nebo muselo dojít v důsledku nákazy uvedené v čl. V. odst. 3,
pokud pojištěný pes nebyl proti těmto nákazám udržován prokazatelně
v imunitě pravidelným očkováním.
3. Pojišťovna může pojistné plnění odmítnout při úmyslném porušení právních
předpisů, DPPM CC 2008 a ujednání v této smlouvě pojistníkem.
4. Pojištění podle této smlouvy se nevztahuje na uhynutí nebo utracení
pojištěného psa v důsledku:
a) zavinění majitele, chovatele, ošetřovatele, vůdce psa nebo člena jeho
rodiny,
b) dědičné nebo vrozené vady,
c) úmyslném nebo vědomém porušení předpisů o veterinární péči

a v důsledku zákroku, pokud tento provedla osoba neoprávněná
k výkonu léčebné nebo preventivní činnosti,
d) příčin, které nastaly před počátkem pojištění.

Článek VIII.
VÝKLAD POJMŮ
1. Akutní otravou se pro toto pojištění rozumí smrt psa bezprostředně po
požití exogenní jedovaté látky. Za otravu se nepovažuje kumulace toxických látek v těle psa jejich dlouhodobým požíváním nebo vlivem.

Článek IX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jednou pro smluvní
stranu a jednou pro pojišťovnu.
2. Pojistná smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost pojištění
následující den po zaplacení pojistného. Zaplacení pojistného je příjem
pojistného na účet pojistitele, nebo příjem pojistného na příjmový doklad
pojišťovny dle čl. VI., odst.3.
3. Pojistník psa souhlasí s případně jiným veterinárně uznávaným označením
psa.
4. Pojistník zmocňuje pojišťovnu, aby si pojišťovna vyžádala potřebné doklady
včetně veterinárně-lékařské dokumentace k likvidaci pojistné události.
Pojistník je povinen poskytnout součinnost při zajišťování dokumentace.
5. Pojistník souhlasí s případnou prohlídkou psa smluvním veterinárním
pracovištěm pojišťovny.
6. Nesplněním podmínky dle čl. V. odst.1. pojištění nevzniká, nebo nezaplacením
pojistného dle čl. VI., odst. 3. pojistná smlouva nenabývá účinnosti.
7. Po likvidaci pojistné události se nespotřebované pojistné nevrací, může být
použito na nové pojištění.
8. Pojistná smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
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VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 PRAHA 1, JUNGMANNOVA 25, TEL.: 224 948 473
FAX: 224 948 475
info@halali-pojistovna.cz
www.halali-pojistovna.cz

POJISTNÁ SMLOUVA
ÚRAZ, NEMOC A ŽIVOT PSA

Článek III.
POJISTNÉ ČÁSTKY

Jméno psa

Plemeno

Datum narození

Tetovací číslo / číslo čipu

Pojistná částka (Kč)

Pojistné základní (Kč)

Číslo zápisu v plemenné knize

PŘIPOJIŠTĚNÍ

ev. č.:
reg. č.:
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 25,
PSČ 117 18, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem Stibůrkem, ředitelem pojišťovny
a
Jméno pojistníka (majitele)

Rodné číslo pojistníka

Bydliště, PSČ

2. Nedílnou součástí pojistné smlouvy je:
a) „Průkaz původu psa“ (kopie)
b) „Dotazník o psu navrhovaném do pojištění“

Článek II.
A. ROZSAH ZÁKLADNÍHO POJIŠTĚNÍ
1. Pojištění podle této smlouvy se sjednává na úraz, léčebné výlohy při nemoci
a smrt v tomto rozsahu:
a) léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu psa a uhynutí,
b) léčebné výlohy v důsledku nemoci psa a uhynutí,
c) uhynutí nebo utracení psa v důsledku operace, porodu, potratu, akutní
otravy, v důsledku živelní události, nebo v přímé souvislosti s ní.

B. ROZSAH PŘIPOJIŠTĚNÍ

uzavírají podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě,
Všeobecných pojistných podmínek VPPM 2004
a Doplňkových pojistných podmínek DPPM CC 2008
na pojištění majetku tuto pojistnou smlouvu na

POJIŠTĚNÍ PSA
Článek I.
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1. Předmětem pojištění podle této smlouvy je dále identifikovaný pes/fena
(dále jen pes) na úraz, nemoc a život.
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Sazba dle
sazebníku pojišťovny

1. Připojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené při běžné činnosti psa
v občanském životě porušením právní povinnosti při držení psa.
Limity pojistného plnění jsou sjednané max. do výše:
- škody na zdraví včetně léčebných výloh do 500 tis. Kč
- škody na věci do 250 tis. Kč
- škody finanční do 100 tis. Kč
2. Připojištění na zaběhnutí psa
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa DPS (vyhledávací
systém v mobil. telefonu)
3. Připojištění na úhyn psa při norování
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa TDPS (vyhledávací systém pro podzemí)

Odpovědnost
v běžném životě

Pojistné
základní (Kč)

Koeficient
připojištění

Pojistné za
připojištění(Kč)

ANO / NE
Zaběhnutí
ANO / NE
Úhyn při norování
ANO / NE

Pojistné základní (Kč)
Pojistné za připojištění (Kč)
Pojistné celkové (Kč)

Článek IV.
PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A,
odst.1, písm. a) je pojišťovna povinna plnit za:
a) léčebné výlohy maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom
pojistném období v době trvání pojištění. Při úhynu psa 50 % nákupní ceny štěněte, maximálně však do výše poloviny sjednané pojistné částky.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A
odst.1, písm. b), nebo c) je pojišťovna povinna plnit:

a) maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom pojistném
období.
3. Výše plnění se poskytuje podle likvidační směrnice pojišťovny jejíž součástí
je seznam veterinárních výkonů a léků s oceněním.
4. Postihne-li pojištěného psa událost podle čl. II.A, odst. 1, písm. a), b) nebo
c) vznikne pojistníkovi právo na plnění za podmínky že pojištěný:
a) prokáže, že si včas vyžádal odborné ošetření psa a pes měl být podle
předpisů o veterinární péči ošetřen,
b) předloží pojišťovně osvědčení o příčině pojistné události vystavené
veterinárním lékařem, nebo jiným orgánem např. Policie ČR. Předloží
doklad o zaplacení resp. o neškodném odstranění psa oprávněným
orgánem (např. kafilerie) a předloží doklad o zaplacení asanace,
případně jinou dokumentaci, která věrohodně prokáže řádné odstranění
mrtvého psa.
c) předloží pojišťovně další doklady, které si vyžádá jako nezbytné pro
likvidaci pojistné události (např. kupní smlouva štěněte).

PLNĚNÍ, VÝŠE A PODMÍNKY PLNĚNÍ Z PŘIPOJIŠTĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění třetí osobě, je pojišťovna povin-

na plnit maximálně do výše sjednané pojistné částky a to podle čl. II.B
odst. 1.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle
čl. II.B, odst. 2 nebo 3 je pojišťovna povinna vyplatit 80 % ze sjednané
pojistné částky.

Článek V.
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO, PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ
1. Pojistník na jehož psa se pojištění vztahuje je povinen při uzavírání
pojistné smlouvy předložit pojišťovně aktuální kopii průkazu původu psa,
veterinární potvrzení o zdravotním stavu psa, za účelem stanovení jeho
pojistné hodnoty a sjednání pojistné částky v pojistné smlouvě pro stanovení pojistného.
2. Při změně hodnoty psa (např. zkouška, výstava, zdravotní stav) je pojistník
povinen předložit aktualizovaný dotazník pojišťovny o psu. Dotazník na
požádání zašle pojišťovna. Neučiní-li tak, bude pojistné plnění upraveno
o rozsah podpojištění.
3. Podmínkou pojištění je, že pes je v okamžiku sjednání pojištění zdráv, je
chován v odpovídajících zoohygienických podmínkách a je na náklady
pojistníka udržován v imunitě pravidelným očkováním proti vzteklině, psince,
hepatitidě, leptospirose a parvovirose. Při úmyslném porušení této podmínky
může pojišťovna snížit pojistné plnění až o 50 % nebo při úplné absenci

prevence plnění odmítnout. Podmínkou pro vznik pojištění je čitelné
označení psa trvalým identifikačním číslem (tetováním), resp. čipem.
4. Pojistit psa lze na období od 2 měsíců do věku 8 let. Nejvyšší vstupní věk
psa pro sjednání pojištění je 7 let.

Článek VI.
PLACENÍ POJISTNÉHO, POJISTNÉ OBDOBÍ
1. Výše pojistného je částka stanovená na základě Certifikátu pojistné hodnoty
psa, nebo sjednané pojistné částky. Minimální měsíční pojistné je Kč 100,-.
2. Výše pojistného u připojištění je stanovena dle platného sazebníku
pojišťovny.
3. Pojistné je – není inkasováno ve výši
Kč
příjmovým dokladem č.
při uzavření této
smlouvy.
Pojistné může být placeno jako běžné ročně, nebo lhůtní pojistné pololetně
na účet pojišťovny č. 129307-011/0100 vedený u Komerční banky, Praha 1.
Variabilní symbol platby pojistného je registrační číslo pojistné smlouvy.
4. Pojistné období je jeden rok. Pojištění počíná běžet následujícího dne od
podpisu této smlouvy a zaplacení pojistného, který je prvým dnem počátku
pojištění.
5. Pro upomínací řízení se použije ustanovení § 22 zákona č. 37/2004 Sb.
o pojistné smlouvě obdobně.

Článek VII.
VÝLUKY
1. Právo na plnění pojišťovně nevzniká, jestliže pojištěný pes uhynul nebo byl
utracen v důsledku získané nemoci do konce 2. měsíce věku, nebo před
počátkem pojištění.
2. Pojišťovna může pojistné plnění snížit nebo odmítnout, pokud k uhynutí nebo
utracení došlo, nebo muselo dojít v důsledku nákazy uvedené v čl. V. odst. 3,
pokud pojištěný pes nebyl proti těmto nákazám udržován prokazatelně
v imunitě pravidelným očkováním.
3. Pojišťovna může pojistné plnění odmítnout při úmyslném porušení právních
předpisů, DPPM CC 2008 a ujednání v této smlouvě pojistníkem.
4. Pojištění podle této smlouvy se nevztahuje na uhynutí nebo utracení
pojištěného psa v důsledku:
a) zavinění majitele, chovatele, ošetřovatele, vůdce psa nebo člena jeho
rodiny,
b) dědičné nebo vrozené vady,
c) úmyslném nebo vědomém porušení předpisů o veterinární péči

a v důsledku zákroku, pokud tento provedla osoba neoprávněná
k výkonu léčebné nebo preventivní činnosti,
d) příčin, které nastaly před počátkem pojištění.

Článek VIII.
VÝKLAD POJMŮ
1. Akutní otravou se pro toto pojištění rozumí smrt psa bezprostředně po
požití exogenní jedovaté látky. Za otravu se nepovažuje kumulace toxických látek v těle psa jejich dlouhodobým požíváním nebo vlivem.

Článek IX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jednou pro smluvní
stranu a jednou pro pojišťovnu.
2. Pojistná smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost pojištění
následující den po zaplacení pojistného. Zaplacení pojistného je příjem
pojistného na účet pojistitele, nebo příjem pojistného na příjmový doklad
pojišťovny dle čl. VI., odst.3.
3. Pojistník psa souhlasí s případně jiným veterinárně uznávaným označením
psa.
4. Pojistník zmocňuje pojišťovnu, aby si pojišťovna vyžádala potřebné doklady
včetně veterinárně-lékařské dokumentace k likvidaci pojistné události.
Pojistník je povinen poskytnout součinnost při zajišťování dokumentace.
5. Pojistník souhlasí s případnou prohlídkou psa smluvním veterinárním
pracovištěm pojišťovny.
6. Nesplněním podmínky dle čl. V. odst.1. pojištění nevzniká, nebo nezaplacením
pojistného dle čl. VI., odst. 3. pojistná smlouva nenabývá účinnosti.
7. Po likvidaci pojistné události se nespotřebované pojistné nevrací, může být
použito na nové pojištění.
8. Pojistná smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
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Podpis pojistníka

Za pojišťovnu
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jméno
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..................................................
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VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 PRAHA 1, JUNGMANNOVA 25, TEL.: 224 948 473
FAX: 224 948 475
info@halali-pojistovna.cz
www.halali-pojistovna.cz

POJISTNÁ SMLOUVA
ÚRAZ, NEMOC A ŽIVOT PSA

Článek III.
POJISTNÉ ČÁSTKY

Jméno psa

Plemeno

Datum narození

Tetovací číslo / číslo čipu

Pojistná částka (Kč)

Pojistné základní (Kč)

Číslo zápisu v plemenné knize

PŘIPOJIŠTĚNÍ

ev. č.:
reg. č.:
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 25,
PSČ 117 18, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená
Ing. Antonínem Stibůrkem, ředitelem pojišťovny
a
Jméno pojistníka (majitele)

Rodné číslo pojistníka

Bydliště, PSČ

2. Nedílnou součástí pojistné smlouvy je:
a) „Průkaz původu psa“ (kopie)
b) „Dotazník o psu navrhovaném do pojištění“

Článek II.
A. ROZSAH ZÁKLADNÍHO POJIŠTĚNÍ
1. Pojištění podle této smlouvy se sjednává na úraz, léčebné výlohy při nemoci
a smrt v tomto rozsahu:
a) léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu psa a uhynutí,
b) léčebné výlohy v důsledku nemoci psa a uhynutí,
c) uhynutí nebo utracení psa v důsledku operace, porodu, potratu, akutní
otravy, v důsledku živelní události, nebo v přímé souvislosti s ní.

B. ROZSAH PŘIPOJIŠTĚNÍ

uzavírají podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě,
Všeobecných pojistných podmínek VPPM 2004
a Doplňkových pojistných podmínek DPPM CC 2008
na pojištění majetku tuto pojistnou smlouvu na

POJIŠTĚNÍ PSA
Článek I.
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1. Předmětem pojištění podle této smlouvy je dále identifikovaný pes/fena
(dále jen pes) na úraz, nemoc a život.
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Sazba dle
sazebníku pojišťovny

1. Připojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené při běžné činnosti psa
v občanském životě porušením právní povinnosti při držení psa.
Limity pojistného plnění jsou sjednané max. do výše:
- škody na zdraví včetně léčebných výloh do 500 tis. Kč
- škody na věci do 250 tis. Kč
- škody finanční do 100 tis. Kč
2. Připojištění na zaběhnutí psa
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa DPS (vyhledávací
systém v mobil. telefonu)
3. Připojištění na úhyn psa při norování
Podmínkou pro sjednání předmětného rizika je vybavení psa TDPS (vyhledávací systém pro podzemí)

Odpovědnost
v běžném životě

Pojistné
základní (Kč)

Koeficient
připojištění

Pojistné za
připojištění(Kč)

ANO / NE
Zaběhnutí
ANO / NE
Úhyn při norování
ANO / NE

Pojistné základní (Kč)
Pojistné za připojištění (Kč)
Pojistné celkové (Kč)

Článek IV.
PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A,
odst.1, písm. a) je pojišťovna povinna plnit za:
a) léčebné výlohy maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom
pojistném období v době trvání pojištění. Při úhynu psa 50 % nákupní ceny štěněte, maximálně však do výše poloviny sjednané pojistné částky.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle čl. II.A
odst.1, písm. b), nebo c) je pojišťovna povinna plnit:

a) maximálně do výše sjednané pojistné částky v jednom pojistném
období.
3. Výše plnění se poskytuje podle likvidační směrnice pojišťovny jejíž součástí
je seznam veterinárních výkonů a léků s oceněním.
4. Postihne-li pojištěného psa událost podle čl. II.A, odst. 1, písm. a), b) nebo
c) vznikne pojistníkovi právo na plnění za podmínky že pojištěný:
a) prokáže, že si včas vyžádal odborné ošetření psa a pes měl být podle
předpisů o veterinární péči ošetřen,
b) předloží pojišťovně osvědčení o příčině pojistné události vystavené
veterinárním lékařem, nebo jiným orgánem např. Policie ČR. Předloží
doklad o zaplacení resp. o neškodném odstranění psa oprávněným
orgánem (např. kafilerie) a předloží doklad o zaplacení asanace,
případně jinou dokumentaci, která věrohodně prokáže řádné odstranění
mrtvého psa.
c) předloží pojišťovně další doklady, které si vyžádá jako nezbytné pro
likvidaci pojistné události (např. kupní smlouva štěněte).

PLNĚNÍ, VÝŠE A PODMÍNKY PLNĚNÍ Z PŘIPOJIŠTĚNÍ
1. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění třetí osobě, je pojišťovna povin-

na plnit maximálně do výše sjednané pojistné částky a to podle čl. II.B
odst. 1.
2. Vznikne-li pojištěnému právo na plnění z této pojistné smlouvy podle
čl. II.B, odst. 2 nebo 3 je pojišťovna povinna vyplatit 80 % ze sjednané
pojistné částky.

Článek V.
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO, PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ
1. Pojistník na jehož psa se pojištění vztahuje je povinen při uzavírání
pojistné smlouvy předložit pojišťovně aktuální kopii průkazu původu psa,
veterinární potvrzení o zdravotním stavu psa, za účelem stanovení jeho
pojistné hodnoty a sjednání pojistné částky v pojistné smlouvě pro stanovení pojistného.
2. Při změně hodnoty psa (např. zkouška, výstava, zdravotní stav) je pojistník
povinen předložit aktualizovaný dotazník pojišťovny o psu. Dotazník na
požádání zašle pojišťovna. Neučiní-li tak, bude pojistné plnění upraveno
o rozsah podpojištění.
3. Podmínkou pojištění je, že pes je v okamžiku sjednání pojištění zdráv, je
chován v odpovídajících zoohygienických podmínkách a je na náklady
pojistníka udržován v imunitě pravidelným očkováním proti vzteklině, psince,
hepatitidě, leptospirose a parvovirose. Při úmyslném porušení této podmínky
může pojišťovna snížit pojistné plnění až o 50 % nebo při úplné absenci

prevence plnění odmítnout. Podmínkou pro vznik pojištění je čitelné
označení psa trvalým identifikačním číslem (tetováním), resp. čipem.
4. Pojistit psa lze na období od 2 měsíců do věku 8 let. Nejvyšší vstupní věk
psa pro sjednání pojištění je 7 let.

Článek VI.
PLACENÍ POJISTNÉHO, POJISTNÉ OBDOBÍ
1. Výše pojistného je částka stanovená na základě Certifikátu pojistné hodnoty
psa, nebo sjednané pojistné částky. Minimální měsíční pojistné je Kč 100,-.
2. Výše pojistného u připojištění je stanovena dle platného sazebníku
pojišťovny.
3. Pojistné je – není inkasováno ve výši
Kč
příjmovým dokladem č.
při uzavření této
smlouvy.
Pojistné může být placeno jako běžné ročně, nebo lhůtní pojistné pololetně
na účet pojišťovny č. 129307-011/0100 vedený u Komerční banky, Praha 1.
Variabilní symbol platby pojistného je registrační číslo pojistné smlouvy.
4. Pojistné období je jeden rok. Pojištění počíná běžet následujícího dne od
podpisu této smlouvy a zaplacení pojistného, který je prvým dnem počátku
pojištění.
5. Pro upomínací řízení se použije ustanovení § 22 zákona č. 37/2004 Sb.
o pojistné smlouvě obdobně.

Článek VII.
VÝLUKY
1. Právo na plnění pojišťovně nevzniká, jestliže pojištěný pes uhynul nebo byl
utracen v důsledku získané nemoci do konce 2. měsíce věku, nebo před
počátkem pojištění.
2. Pojišťovna může pojistné plnění snížit nebo odmítnout, pokud k uhynutí nebo
utracení došlo, nebo muselo dojít v důsledku nákazy uvedené v čl. V. odst. 3,
pokud pojištěný pes nebyl proti těmto nákazám udržován prokazatelně
v imunitě pravidelným očkováním.
3. Pojišťovna může pojistné plnění odmítnout při úmyslném porušení právních
předpisů, DPPM CC 2008 a ujednání v této smlouvě pojistníkem.
4. Pojištění podle této smlouvy se nevztahuje na uhynutí nebo utracení
pojištěného psa v důsledku:
a) zavinění majitele, chovatele, ošetřovatele, vůdce psa nebo člena jeho
rodiny,
b) dědičné nebo vrozené vady,
c) úmyslném nebo vědomém porušení předpisů o veterinární péči

a v důsledku zákroku, pokud tento provedla osoba neoprávněná
k výkonu léčebné nebo preventivní činnosti,
d) příčin, které nastaly před počátkem pojištění.

Článek VIII.
VÝKLAD POJMŮ
1. Akutní otravou se pro toto pojištění rozumí smrt psa bezprostředně po
požití exogenní jedovaté látky. Za otravu se nepovažuje kumulace toxických látek v těle psa jejich dlouhodobým požíváním nebo vlivem.

Článek IX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jednou pro smluvní
stranu a jednou pro pojišťovnu.
2. Pojistná smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost pojištění
následující den po zaplacení pojistného. Zaplacení pojistného je příjem
pojistného na účet pojistitele, nebo příjem pojistného na příjmový doklad
pojišťovny dle čl. VI., odst.3.
3. Pojistník psa souhlasí s případně jiným veterinárně uznávaným označením
psa.
4. Pojistník zmocňuje pojišťovnu, aby si pojišťovna vyžádala potřebné doklady
včetně veterinárně-lékařské dokumentace k likvidaci pojistné události.
Pojistník je povinen poskytnout součinnost při zajišťování dokumentace.
5. Pojistník souhlasí s případnou prohlídkou psa smluvním veterinárním
pracovištěm pojišťovny.
6. Nesplněním podmínky dle čl. V. odst.1. pojištění nevzniká, nebo nezaplacením
pojistného dle čl. VI., odst. 3. pojistná smlouva nenabývá účinnosti.
7. Po likvidaci pojistné události se nespotřebované pojistné nevrací, může být
použito na nové pojištění.
8. Pojistná smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
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Podpis pojistníka

Za pojišťovnu

Agent
jméno
..................................................
..................................................
..................................................
číslo

..................................................
tel.
spojení
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HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění majetku DPPM CC 2008. Speciálně tyto DPPM upravují
pojištění odpovědnosti psa.
Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění majetku
DPPM CC 2008 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“)
doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro
pojištění majetku VPPM 2004 (dále jen „Všeobecné pojistné
podmínky“).
Článek 2
ŠKODNÍ UDÁLOST, POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
1. Pojištění se sjednává pro případ úrazu, onemocnění,
smrti a s nimi spojenými léčebnými výlohami vynaloženými v důsledku úrazu při myslivecké činnosti,
běžného úrazu a nemoci psa. Dále se pojištění sjednává
pro případ nemoci, uhynutí nebo utracení pojištěného
psa v důsledku operace, porodu, potratu, akutní otravy,
nebo v důsledku živelní události a v přímé souvislosti
s ní. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění
je, že k úrazu, jinému poškození zdraví psa, poškození
nebo zničení psa (dále jen „škodní událost“) došlo
v době trvání pojištění v souvislosti s nahodilými okolnostmi a podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou
na území České republiky. Vyjmenovaná rizika mohou
být rozšířena o odpovědnost, zaběhnutí a uhynutí psa při
norování připojištěním.
2. Za vznik úrazu psa se považuje okamžik, kdy došlo ke
krátkodobému působení zevních sil, které poškodily
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zdraví psa. Za vznik jiného poškození zdraví se
považuje okamžik, který je jako vznik jiného poškození
zdraví doložen písemnou veterinární diagnosou.
Pokud dojde ke smrti psa následkem úrazu nebo
jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na plnění
z pojištění rozhodující okamžik vzniku úrazu, nebo
jiného poškození zdraví v jejichž důsledku smrt psa
nastala.

Článek 4

Článek 7

LIMIT A SUBLIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

POJISTNÉ

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, nesmí celkové plnění pojišťovny ze škodních událostí nastalých
v obdobích 12ti po sobě jdoucích měsících od počátku
pojištění nebo od jeho výročního dne přesáhnout limity
plnění stanovené v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná
nebezpečí.

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak pojistník hradí
pojistné za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné) podle
platného sazebníku pojišťovny. Pojistné období je jeden rok.
Článek 8
VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Článek 3
SPECIÁLNÍ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
1. Vedle obecných výluk uvedených v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek se pojištění dále nevztahuje na:
a) uhynutí nebo utracení pokud k němu došlo, nebo
muselo dojít v důsledku nákazy, kdy pojištěný pes
nebyl proti nákazám uvedených v pojistné smlouvě
udržován v imunitě pravidelným očkováním,
b) náklady preventivní péče např. očkování, vitaminosní
kůry a léčebné pobyty ve veterinárních zařízeních
pokud nejsou důsledkem škodních událostí specifikovaných v pojistné smlouvě,
c) případy, kdy pojistník nedoložil věrohodné doklady
požadované pojišťovnou,
d) nadstandardní náklady lékařské veterinární péče,
e) uhynutí nebo utracení pojištěného psa v důsledku
zavinění majitele, dědičné nebo vrozené vady a při
úmyslném porušení předpisů o veterinární péči,
f)

příčiny, které nastaly před počátkem pojištění.

g) případy při úmyslném porušení právních předpisů
pojistníkem.
h) škody způsobené úmyslnou trestnou činností.

Článek 5
POVINNOSTI POJISTNÍKA
1. Pojistník je povinen dodržovat povinnosti, se kterými
se seznámil a ke kterým se zavázal v pojistné smlouvě
a těchto pojistných podmínkách.
2. Vedle povinností uvedených v článku 8 Všeobecných
pojistných podmínek VPPM 2004 je pojistník povinen
umožnit prohlídku psa smluvním veterinárním pracovištěm,
pokud si tuto prohlídku písemně pojišťovna vyžádá.

1. Poškozením psa se rozumí změna zdravotního stavu,
který je možno objektivně popsat, nebo diagnostikovat
dostupnými veterinárními postupy a na něž lze aplikovat
rozsah pojistného krytí.
2. Smrtí psa je i okamžik nevratné klinické smrti.
3. Úmyslným porušením právních předpisů a ujednání
v pojistné smlouvě se rozumí, vědomé jednání, které lze
přičíst pojistníkovi, nebo o kterém pojistník věděl.
4. Výročním dnem počátku pojištění se rozumí den, který
se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje
se dnem počátku pojištění.

Článek 6
POČÁTEK, ZMĚNY, DOBA TRVÁNÍ
A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

Článek 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak pojištění se
sjednává na dobu neurčitou a vzniká prvním dnem po
uzavření pojistné smlouvy a zaplacením pojistného.

Doplňkové pojistné podmínky DPPM CC 2008 nabývají
účinnosti dnem 1. května 2008

2. Změny v pojištění je pojistník povinen oznámit písemně
pojišťovně podle ujednání v pojistné smlouvě.

V Praze dne 24.dubna 2008

3. Pojištění začíná prvním dnem podle ujednání v pojistné
smlouvě a může být ukončeno smrtí psa, výpovědí
pojistné smlouvy podle zákona 37/2004 Sb. o pojistné
smlouvě, dohodou, nebo nezaplacením pojistného.

Ing. Antonín Stibůrek
člen představenstva

Ing. Jaroslav Palas
předseda představenstva
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HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění majetku DPPM CC 2008. Speciálně tyto DPPM upravují
pojištění odpovědnosti psa.
Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění majetku
DPPM CC 2008 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“)
doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro
pojištění majetku VPPM 2004 (dále jen „Všeobecné pojistné
podmínky“).
Článek 2
ŠKODNÍ UDÁLOST, POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
1. Pojištění se sjednává pro případ úrazu, onemocnění,
smrti a s nimi spojenými léčebnými výlohami vynaloženými v důsledku úrazu při myslivecké činnosti,
běžného úrazu a nemoci psa. Dále se pojištění sjednává
pro případ nemoci, uhynutí nebo utracení pojištěného
psa v důsledku operace, porodu, potratu, akutní otravy,
nebo v důsledku živelní události a v přímé souvislosti
s ní. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění
je, že k úrazu, jinému poškození zdraví psa, poškození
nebo zničení psa (dále jen „škodní událost“) došlo
v době trvání pojištění v souvislosti s nahodilými okolnostmi a podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou
na území České republiky. Vyjmenovaná rizika mohou
být rozšířena o odpovědnost, zaběhnutí a uhynutí psa při
norování připojištěním.
2. Za vznik úrazu psa se považuje okamžik, kdy došlo ke
krátkodobému působení zevních sil, které poškodily
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zdraví psa. Za vznik jiného poškození zdraví se
považuje okamžik, který je jako vznik jiného poškození
zdraví doložen písemnou veterinární diagnosou.
Pokud dojde ke smrti psa následkem úrazu nebo
jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na plnění
z pojištění rozhodující okamžik vzniku úrazu, nebo
jiného poškození zdraví v jejichž důsledku smrt psa
nastala.

Článek 4

Článek 7

LIMIT A SUBLIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

POJISTNÉ

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, nesmí celkové plnění pojišťovny ze škodních událostí nastalých
v obdobích 12ti po sobě jdoucích měsících od počátku
pojištění nebo od jeho výročního dne přesáhnout limity
plnění stanovené v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná
nebezpečí.

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak pojistník hradí
pojistné za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné) podle
platného sazebníku pojišťovny. Pojistné období je jeden rok.
Článek 8
VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Článek 3
SPECIÁLNÍ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
1. Vedle obecných výluk uvedených v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek se pojištění dále nevztahuje na:
a) uhynutí nebo utracení pokud k němu došlo, nebo
muselo dojít v důsledku nákazy, kdy pojištěný pes
nebyl proti nákazám uvedených v pojistné smlouvě
udržován v imunitě pravidelným očkováním,
b) náklady preventivní péče např. očkování, vitaminosní
kůry a léčebné pobyty ve veterinárních zařízeních
pokud nejsou důsledkem škodních událostí specifikovaných v pojistné smlouvě,
c) případy, kdy pojistník nedoložil věrohodné doklady
požadované pojišťovnou,
d) nadstandardní náklady lékařské veterinární péče,
e) uhynutí nebo utracení pojištěného psa v důsledku
zavinění majitele, dědičné nebo vrozené vady a při
úmyslném porušení předpisů o veterinární péči,
f)

příčiny, které nastaly před počátkem pojištění.

g) případy při úmyslném porušení právních předpisů
pojistníkem.
h) škody způsobené úmyslnou trestnou činností.

Článek 5
POVINNOSTI POJISTNÍKA
1. Pojistník je povinen dodržovat povinnosti, se kterými
se seznámil a ke kterým se zavázal v pojistné smlouvě
a těchto pojistných podmínkách.
2. Vedle povinností uvedených v článku 8 Všeobecných
pojistných podmínek VPPM 2004 je pojistník povinen
umožnit prohlídku psa smluvním veterinárním pracovištěm,
pokud si tuto prohlídku písemně pojišťovna vyžádá.

1. Poškozením psa se rozumí změna zdravotního stavu,
který je možno objektivně popsat, nebo diagnostikovat
dostupnými veterinárními postupy a na něž lze aplikovat
rozsah pojistného krytí.
2. Smrtí psa je i okamžik nevratné klinické smrti.
3. Úmyslným porušením právních předpisů a ujednání
v pojistné smlouvě se rozumí, vědomé jednání, které lze
přičíst pojistníkovi, nebo o kterém pojistník věděl.
4. Výročním dnem počátku pojištění se rozumí den, který
se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje
se dnem počátku pojištění.

Článek 6
POČÁTEK, ZMĚNY, DOBA TRVÁNÍ
A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

Článek 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak pojištění se
sjednává na dobu neurčitou a vzniká prvním dnem po
uzavření pojistné smlouvy a zaplacením pojistného.

Doplňkové pojistné podmínky DPPM CC 2008 nabývají
účinnosti dnem 1. května 2008

2. Změny v pojištění je pojistník povinen oznámit písemně
pojišťovně podle ujednání v pojistné smlouvě.

V Praze dne 24.dubna 2008

3. Pojištění začíná prvním dnem podle ujednání v pojistné
smlouvě a může být ukončeno smrtí psa, výpovědí
pojistné smlouvy podle zákona 37/2004 Sb. o pojistné
smlouvě, dohodou, nebo nezaplacením pojistného.

Ing. Antonín Stibůrek
člen představenstva

Ing. Jaroslav Palas
předseda představenstva

17.7.2008 8:42:59
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