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
IČ: 60192402
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená Ing. Antonínem Stibůrkem ředitelem pojišťovny
(dále jen pojistitel) a

agentura pojišťovny (AP)
na Okresním mysliveckém spolku ČMMJ v

A

sjednali tuto

KLID A BEZPEČÍ PRO VAŠI RODINU VÁM ZAJISTÍ

POJISTNOU SMLOUVU

č.

010001

O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CIZINCE
Z A Š K O D Y Z P Ů S O B E N É P Ř I V Ý K O N U P R ÁVA M Y S L I V O S T I
Pan (paní)

Pojistná smlouva je uzavřena dle zákona č. 37/2004, zákona č. 449/2001 a VPPO 2008
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je řádně pojištěn (-a) proti následkům odpovědnosti za škody podle § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti u HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.,
117 18 Praha 1, Jungmannova 25, na základě této pojistné smlouvy. Výše pojistného je stanovena dle platného sazebníku pojišťovny. Pojištění se sjednává na
pojistnou částku Kč 20 mil. v případě smrti a škodě na zdraví a pojistnou částku Kč 500 tis. při škodě na věci a věcné škodě. Léčebné výlohy jsou věcnou škodou.

Pojistnou událost ohlásím pojišťovně: 2)
a) osobně

b) prostřednictvím loveckého průvodce

Pokladní doklad č.

c) prostřednictvím AP na OMS ČMMJ

ze dne

celkové pojistné

PD je nedílnou součástí pojistné smlouvy. Jedná-li se o skupinu lovců, vydává se PD vedoucímu skupiny.
Díl A pojistné smlouvy obdrží pojištěný spolu s originálem PD 3)
Díl B pojistné smlouvy obdrží pojišťovna spolu se stvrzenkou č. 1 PD
Díl C pojistné smlouvy obdrží zprostředkovatel spolu se stvrzenkou č. 2 PD, která bude ponechána v příjmovém pokladním bloku „HALALI“.
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3) PD - Příjmový doklad
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www.halali-pojistovna.cz
IČ: 60192402
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená Ing. Antonínem Stibůrkem ředitelem pojišťovny
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je řádně pojištěn (-a) proti následkům odpovědnosti za škody podle § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti u HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.,
117 18 Praha 1, Jungmannova 25, na základě této pojistné smlouvy. Výše pojistného je stanovena dle platného sazebníku pojišťovny. Pojištění se sjednává na
pojistnou částku Kč 20 mil. v případě smrti a škodě na zdraví a pojistnou částku Kč 500 tis. při škodě na věci a věcné škodě. Léčebné výlohy jsou věcnou škodou.
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PD je nedílnou součástí pojistné smlouvy. Jedná-li se o skupinu lovců, vydává se PD vedoucímu skupiny.
Díl A pojistné smlouvy obdrží pojištěný spolu s originálem PD 3)
Díl B pojistné smlouvy obdrží pojišťovna spolu se stvrzenkou č. 1 PD
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1) Doplní pojišťovna

2) Zvolené zaškrtněte

3) PD - Příjmový doklad

Pojistník
Pojištěný

Za
pojišťovnu

Dne

Číslo agenta
pojišťovny

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
IČ: 60192402
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224, zastoupená Ing. Antonínem Stibůrkem ředitelem pojišťovny
(dále jen pojistitel) a

agentura pojišťovny (AP)
na Okresním mysliveckém spolku ČMMJ v

C

sjednali tuto

KLID A BEZPEČÍ PRO VAŠI RODINU VÁM ZAJISTÍ

POJISTNOU SMLOUVU

č.

010001

O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CIZINCE
Z A Š K O D Y Z P Ů S O B E N É P Ř I V Ý K O N U P R ÁVA M Y S L I V O S T I
Pan (paní)

Pojistná smlouva je uzavřena dle zákona č. 37/2004, zákona č. 449/2001 a VPPO 2008

Příjmení

Jméno

Narozen

Státní
přísluš.

Místo
vydání pasu

Sjednáno
na dobu

Číslo pasu

Číslo pojištění 1)
pojistné

od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
je řádně pojištěn (-a) proti následkům odpovědnosti za škody podle § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti u HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.,
117 18 Praha 1, Jungmannova 25, na základě této pojistné smlouvy. Výše pojistného je stanovena dle platného sazebníku pojišťovny. Pojištění se sjednává na
pojistnou částku Kč 20 mil. v případě smrti a škodě na zdraví a pojistnou částku Kč 500 tis. při škodě na věci a věcné škodě. Léčebné výlohy jsou věcnou škodou.
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PD je nedílnou součástí pojistné smlouvy. Jedná-li se o skupinu lovců, vydává se PD vedoucímu skupiny.
Díl A pojistné smlouvy obdrží pojištěný spolu s originálem PD 3)
Díl B pojistné smlouvy obdrží pojišťovna spolu se stvrzenkou č. 1 PD
Díl C pojistné smlouvy obdrží zprostředkovatel spolu se stvrzenkou č. 2 PD, která bude ponechána v příjmovém pokladním bloku „HALALI“.
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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY VPPO 2008
které sjednává pojišťovna Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., 117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25
zaslané České národní bance, pod č.j. Ha/1063/2007
(výňatek)
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Obecná ustanovení
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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
Článek 10 Plnění, rozsah a splatnost pojistného
plnění, právo na regres
Článek 11 Náklady právního zastoupení pojištěného
Článek 12,13 Výluky z pojištění
Článek 14 Výklad pojmů
Článek 15 Ztráta nebo zničení pojistky
Článek 16 Závěrečná ustanovení
Článek 17 Účinnost VPPO 2008
Článek 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
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, pokud
v pojistné smlouvě nebude dohodnuto jinak.
Článek 2
ŠKODNÍ UDÁLOST, POJISTNÁ UDÁLOST
1. Pojišťovna poskytne pojistnou ochranu pojištěnému, jestliže v důsledku události, která by
mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny (dále jen „škodní událost“), 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.
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.
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Článek 3
ROZSAH POJIŠTĚNÍ
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.
Pojištění může být smluvním ujednáním rozšířeno na jinou stanovenou odpovědnost fyzické
nebo právnické osoby i na jinou majetkovou
škodu, např. ﬁnanční škodu.
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.
Nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak, týká se
pojištění škodních událostí vzniklých na území
České republiky.

Článek 4
POČÁTEK A KONEC POJIŠTĚNÍ
1. Počátek pojištění je v 00 hod. dne sjednaného
jako počátek pojištění. Nebylo-li účastníky dohodnuto jinak, počátek pojištění je první den po
uzavření pojistné smlouvy.
2. Pojištění sjednaná na dobu určitou končí ve
24 hod. dne sjednaného jako konec pojištění.
Článek 7
POJISTNÉ A JEHO PLACENÍ
1. Povinnost platit pojistné vzniká prvním dnem
po uzavření smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že
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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).
Nebylo-li dohodnuto jinak, je běžné pojistné
splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.
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.
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.
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 jednoho měsíce od uvedené splatnosti. Tím pojištění zanikne.
Článek 8
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO
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.
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.
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.
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
přesahující více než 5 000 Kč.
5. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu
pojišťovně 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 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 sdělit pojišťovně případně, kdo ho bude zastupovat.
7. Pojištěný je povinen zachovávat povinnosti
uvedené v občanském zákoníku, v pojistné
smlouvě nebo v těchto Všeobecných pojistných podmínkách.
Článek 9
PRÁVA POJIŠTĚNÉHO
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, kte-

ré 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.
Článek 10
PLNĚNÍ, ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO
PLNĚNÍ, PRÁVO NA REGRES
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, odstavec 4, písmeno
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. Není-li šetření skončeno, ale pojištěný
splnil příslušné povinnosti podle článku 8,
odstavce 4, písmeno a), b), poskytne pojišťovna na žádost pojištěného nebo poškozeného,
s přihlédnutím k okolnostem pojistné události,
přiměřenou 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 a střelivu,
ve znění pozdějších předpisů. 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.
Článek 12
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
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 kapalin 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 prostření,
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.
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,
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 stojatými nebo volně tekoucími vodami,
e) na lukách, 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.

1.

2.

3.

4.

5.

Článek 14
VÝKLAD POJMŮ
Škoda je způsobena úmyslně, jestliže pojištěný chtěl přímo škodu způsobit, nebo věděl,
že tímto jednáním může škodu způsobit a pro
možnost, 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.
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.
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 vnitřní závady,
kterou pojištěný při řádné péči nemohl předpokládat, přestane plnit svou funkci, kterou
před tím řádně plnilo.
Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má
věc movitou či nemovitou, nikoliv právo užívání prostoru nemovitosti, po právu ve své moci
a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.
Léčebné výlohy jsou škodou vzniklou jinak
než na zdraví, usmrcením, nebo poškozením
zdraví, která má původ ve škodě na zdraví.

Článek 17
ÚČINNOST VPPO 2008
Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu nabývají účinnosti
1. ledna 2008.
V Praze dne 11. prosince 2007
Ing. Jaroslav Palas
předseda představenstva
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s.

