A
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25
B) Hodnota předmětů doplňkového připojištění přesahující limity základního pojištění:

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

Podmínkou pro sjednání doplňkových připojištění je uzavření základního pojištění domácnosti. Připojistit lze předměty uvedené v části II. pod body 1) až 5)

číslo pojistné
smlouvy:

a
Jméno ........................................................................................ Příjmení .......................................................................................................................................

1)**

Kč

2)**

Kč

3)**

Kč

4)**

Kč

5)**

Kč

Celková pojistná částka (hodnota) doplň. pojištění

Kč

Pojistná sazba ……..........……….

nar. ........................................................................... r.č. ...................................................................................................................................................................
bytem ..................................................................................................................................................................................................................................................
(dále jen pojištěný)
uzavírají

Výše pojistného

Kč

Pojistná sazba:
3‰ pro pojištění domácností v okresních a větších městech
2‰ pro pojištění domácností v ostatních obcích
Poznámky: (např. výrobní čísla a značka pojišťované věci)

v souladu se “Všeobecnými pojistnými podmínkami” pro pojištění movitých a nemovitých věcí, zaslanými Ministerstvu financí ČR pod č.j. Ha/190/2004
a "Všeobecnými pojistnými podmínkami" pro pojištění odpovědnosti za škodu, zaslanými Ministerstvu financí ČR pod č.j. Ha/188/2004, se zákonem
o pojišťovnictví zákonem o pojistné smlouvě a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVU O POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
ČÁST III.
Pojištění odpovědnosti

„NADSTANDARD”

Pojištění odpovědnosti za škodu občana – vlastníka, držitele nebo nájemce domácnosti

Pojištění odpovědnosti - pojistné 320,-

ČÁST I.
Pojištěná rizika
-

Kč
(v případě zájmu vyplňte částku)

Omezení plnění pojišťovny do maximální výše náhrady činí za:
škodu na zdraví
1 000 000,-Kč
škodu na věcech
1 500 000,-Kč
finanční škodu
100 000,-Kč

pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí
pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení
pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží

ČÁST II.
Rozsah pojištění a připojištění domácnosti

ČÁST IV.
Rekapitulace pojistného

A) Hodnota zařízení domácnosti
Výši pojišťovaných věcí určuje sám pojištěný. Zásadou musí být, že určená hodnota zařízení vyjadřuje skutečnou současnou pojistnou hodnotu pojišťovaných věcí.

Pojištění domácnosti………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

nábytek a vybavení

Kč

Doplňkové připojištění…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

elektronika (HiFi, rádia, televizor)

Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu občana………………………………………………………………………………………..……………………………………….............

ošacení + obuv

Kč

Celkem…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….............

sportovní vybavení

Kč

el. spotřebiče (ledničky, pračky, roboty)

Kč

zásoby

Kč

ČÁST V.
Závěrečná ustanovení a placení pojistného

Kč

1. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž jedno obdrží pojištěný a dvě pojišťovna. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Pojistné bude

Kč

placeno ročně 1/1, nebo pololetně 1/2 (nehodící se škrtněte), vždy k datu sjednání pojištění. Všechny platby učiněné v souvislosti s pojištěním podle této smlouvy budou

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

Výše pojistného

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

Pojistné sazby:
1,8 ‰ pojistné částky u domácností v okresních a větších městech
1,2‰ pro pojištění domácností v ostatních obcích

2. Celkové stanovené roční pojistné ve výši Kč………… bude placeno na účet Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. vedený u KB Praha 1, č.ú. 129307-011/0100. Variabilní
25 000,- Kč
10 000,- Kč
20 000,- Kč
25 000,- Kč
10 000,- Kč

symbol bude číslo pojistné smlouvy přidělené pojišťovnou.

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

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

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

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

Poznámka: List A obdrží pojištěný, B a C pojišťovna
** uveďte stručný popis; resp. rozveďte v poznámce

B
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25
B) Hodnota předmětů doplňkového připojištění přesahující limity základního pojištění:

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

Podmínkou pro sjednání doplňkových připojištění je uzavření základního pojištění domácnosti. Připojistit lze předměty uvedené v části II. pod body 1) až 5)

číslo pojistné
smlouvy:

a
Jméno ........................................................................................ Příjmení .......................................................................................................................................

1)**

Kč

2)**

Kč

3)**

Kč

4)**

Kč

5)**

Kč

Celková pojistná částka (hodnota) doplň. pojištění

Kč

Pojistná sazba ……..........……….

nar. ........................................................................... r.č. ...................................................................................................................................................................
bytem ..................................................................................................................................................................................................................................................
(dále jen pojištěný)
uzavírají

Výše pojistného

Kč

Pojistná sazba:
3‰ pro pojištění domácností v okresních a větších městech
2‰ pro pojištění domácností v ostatních obcích
Poznámky: (např. výrobní čísla a značka pojišťované věci)

v souladu se “Všeobecnými pojistnými podmínkami” pro pojištění movitých a nemovitých věcí, zaslanými Ministerstvu financí ČR pod č.j. Ha/190/2004
a "Všeobecnými pojistnými podmínkami" pro pojištění odpovědnosti za škodu, zaslanými Ministerstvu financí ČR pod č.j. Ha/188/2004, se zákonem
o pojišťovnictví zákonem o pojistné smlouvě a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVU O POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
ČÁST III.
Pojištění odpovědnosti

„NADSTANDARD”

Pojištění odpovědnosti za škodu občana – vlastníka, držitele nebo nájemce domácnosti

Pojištění odpovědnosti - pojistné 320,-

ČÁST I.
Pojištěná rizika
-

Kč
(v případě zájmu vyplňte částku)

Omezení plnění pojišťovny do maximální výše náhrady činí za:
škodu na zdraví
1 000 000,-Kč
škodu na věcech
1 500 000,-Kč
finanční škodu
100 000,-Kč

pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí
pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení
pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží

ČÁST II.
Rozsah pojištění a připojištění domácnosti

ČÁST IV.
Rekapitulace pojistného

A) Hodnota zařízení domácnosti
Výši pojišťovaných věcí určuje sám pojištěný. Zásadou musí být, že určená hodnota zařízení vyjadřuje skutečnou současnou pojistnou hodnotu pojišťovaných věcí.

Pojištění domácnosti………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

nábytek a vybavení

Kč

Doplňkové připojištění…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

elektronika (HiFi, rádia, televizor)

Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu občana………………………………………………………………………………………..……………………………………….............

ošacení + obuv

Kč

Celkem…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….............

sportovní vybavení

Kč

el. spotřebiče (ledničky, pračky, roboty)

Kč

zásoby

Kč

ČÁST V.
Závěrečná ustanovení a placení pojistného

Kč

1. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž jedno obdrží pojištěný a dvě pojišťovna. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Pojistné bude

Kč

placeno ročně 1/1, nebo pololetně 1/2 (nehodící se škrtněte), vždy k datu sjednání pojištění. Všechny platby učiněné v souvislosti s pojištěním podle této smlouvy budou

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

Výše pojistného

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

Pojistné sazby:
1,8 ‰ pojistné částky u domácností v okresních a větších městech
1,2‰ pro pojištění domácností v ostatních obcích

2. Celkové stanovené roční pojistné ve výši Kč………… bude placeno na účet Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. vedený u KB Praha 1, č.ú. 129307-011/0100. Variabilní
25 000,- Kč
10 000,- Kč
20 000,- Kč
25 000,- Kč
10 000,- Kč

symbol bude číslo pojistné smlouvy přidělené pojišťovnou.

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

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

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

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

Poznámka: List A obdrží pojištěný, B a C pojišťovna
** uveďte stručný popis; resp. rozveďte v poznámce

C
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25
B) Hodnota předmětů doplňkového připojištění přesahující limity základního pojištění:

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

Podmínkou pro sjednání doplňkových připojištění je uzavření základního pojištění domácnosti. Připojistit lze předměty uvedené v části II. pod body 1) až 5)

číslo pojistné
smlouvy:

a
Jméno ........................................................................................ Příjmení .......................................................................................................................................

1)**

Kč

2)**

Kč

3)**

Kč

4)**

Kč

5)**

Kč

Celková pojistná částka (hodnota) doplň. pojištění

Kč

Pojistná sazba ……..........……….

nar. ........................................................................... r.č. ...................................................................................................................................................................
bytem ..................................................................................................................................................................................................................................................
(dále jen pojištěný)
uzavírají

Výše pojistného

Kč

Pojistná sazba:
3‰ pro pojištění domácností v okresních a větších městech
2‰ pro pojištění domácností v ostatních obcích
Poznámky: (např. výrobní čísla a značka pojišťované věci)

v souladu se “Všeobecnými pojistnými podmínkami” pro pojištění movitých a nemovitých věcí, zaslanými Ministerstvu financí ČR pod č.j. Ha/190/2004
a "Všeobecnými pojistnými podmínkami" pro pojištění odpovědnosti za škodu, zaslanými Ministerstvu financí ČR pod č.j. Ha/188/2004, se zákonem
o pojišťovnictví zákonem o pojistné smlouvě a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVU O POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
ČÁST III.
Pojištění odpovědnosti

„NADSTANDARD”

Pojištění odpovědnosti za škodu občana – vlastníka, držitele nebo nájemce domácnosti

Pojištění odpovědnosti - pojistné 320,-

ČÁST I.
Pojištěná rizika
-

Kč
(v případě zájmu vyplňte částku)

Omezení plnění pojišťovny do maximální výše náhrady činí za:
škodu na zdraví
1 000 000,-Kč
škodu na věcech
1 500 000,-Kč
finanční škodu
100 000,-Kč

pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí
pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení
pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží

ČÁST II.
Rozsah pojištění a připojištění domácnosti

ČÁST IV.
Rekapitulace pojistného

A) Hodnota zařízení domácnosti
Výši pojišťovaných věcí určuje sám pojištěný. Zásadou musí být, že určená hodnota zařízení vyjadřuje skutečnou současnou pojistnou hodnotu pojišťovaných věcí.

Pojištění domácnosti………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

nábytek a vybavení

Kč

Doplňkové připojištění…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

elektronika (HiFi, rádia, televizor)

Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu občana………………………………………………………………………………………..……………………………………….............

ošacení + obuv

Kč

Celkem…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….............

sportovní vybavení

Kč

el. spotřebiče (ledničky, pračky, roboty)

Kč

zásoby

Kč

ČÁST V.
Závěrečná ustanovení a placení pojistného

Kč

1. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž jedno obdrží pojištěný a dvě pojišťovna. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Pojistné bude

Kč

placeno ročně 1/1, nebo pololetně 1/2 (nehodící se škrtněte), vždy k datu sjednání pojištění. Všechny platby učiněné v souvislosti s pojištěním podle této smlouvy budou

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

Výše pojistného

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

Pojistné sazby:
1,8 ‰ pojistné částky u domácností v okresních a větších městech
1,2‰ pro pojištění domácností v ostatních obcích

2. Celkové stanovené roční pojistné ve výši Kč………… bude placeno na účet Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. vedený u KB Praha 1, č.ú. 129307-011/0100. Variabilní
25 000,- Kč
10 000,- Kč
20 000,- Kč
25 000,- Kč
10 000,- Kč

symbol bude číslo pojistné smlouvy přidělené pojišťovnou.

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

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

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

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

Poznámka: List A obdrží pojištěný, B a C pojišťovna
** uveďte stručný popis; resp. rozveďte v poznámce

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ DLE VPPM A VPPO
ČÁST I.
POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
Rozsah pojištění
Článek 1
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci nahodilou živelní událostí vzniká pojištěnému právo na plnění, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena:
požárem,
výbuchem,
bezprostředně úderem blesku,
vichřicí,
krupobitím,
povodní nebo záplavou,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin,
pádem stromů nebo stožárů,
zemětřesením počínaje 6. stupněm MCS.

2.
-

Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena:
vodou, unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží,
vodou, unikající z odváděcího potrubí (s vyloučením dešťového, vedeného vně budovy),
kapalinou nebo párou, unikající z ústředního, etážového, dálkového topení nebo solárního systému.

3. Z pojištění pro případ odcizení věci vzniká právo na plnění, jestliže pojištěná věc byla odcizena způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo
opatření, chránící věc před odcizením (krádež vloupáním) nebo použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí (loupežné přepadení)
3 a) Byly-li za podmínek, uvedených v odstavci 3. odcizeny peníze, klenoty, ceniny, věci umělecké nebo historické hodnoty nebo věci sběratelského zájmu
a jiné cennosti, vzniká právo na plnění jen, byly-li odcizeny:
- loupežným přepadením,
- krádeží z uzamčených schránek,
- krádeží z uzamčených a jinak dostatečně zajištěných místností k bydlení,
- krádeží ze zamčených a jinak dostatečně zajištěných prostor obytného domu.
3 b) Nebylo-li v případě krádeže prokázáno překonání překážek, vzniká právo na plnění pouze tehdy, byl-li pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí,
kterým bylo ukončeno trestní řízení, vedené v souvislosti s odcizením pojištěné věci, i když pachatel nebyl odsouzen.
3 c) Právo na plnění také vzniká, dojde-li k poškození nebo zničení stavebních součástí místnosti nebo poškození, zničení schránek, jejichž obsah je pojištěn,
které bylo způsobeno jednáním směřujícím k odcizení pojištěné věci.
Plnění pojišťovny
Článek 2
1) Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění, je pojišťovna povinna vyplatit mu částku, vypočtenou podle ustanovení Všeobecných pojistných podmínek.
2) Plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření, nutného ke zjištění rozsahu povinnosti plnit. Nemůže-li být šetření skončeno do jednoho měsíce od
prokázání vzniku a rozsahu pojistné události, je pojišťovna povinna poskytnout na požádání přiměřenou zálohu.
3) Je-li částka, vypočtená podle těchto ustanovení vyšší než sjednaná pojistná částka, je pojišťovna povinna vyplatit nejvýše sjednanou pojistnou částku, nebo
limit pojistného plnění stanovený právním předpisem.
4) Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla postižena movitá věc, je pojišťovna povinna uhradit přiměřený náklad na její opravu, a to až
do výše, odpovídající ceně, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Tuto částku sníží o cenu případných upotřebitelných zbytků.
5) Byla-li movitá věc poškozena tak, že ji nelze opravou uvést do předešlého stavu nebo byla-li zničena, ztracena nebo odcizena, je pojišťovna povinna
vyplatit částku ve výši ceny, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Tuto částku sníží o cenu případných upotřebitelných zbytků věci.
6) Cenu, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí, určí pojišťovna nebo osoba pojišťovnou k tomu pověřená tak, že od ceny nové věci stejného
nebo podobného druhu a srovnatelných vlastností, která platila v době pojistné události, odečte částku, vyjadřující opotřebení, případně jiné znehodnocení
pojištěné věci, které vzniklo před pojistnou událostí. Nelze-li cenu určit podle cenových podkladů, určí cenu odhadem pojišťovna nebo osoba k tomu pověřená.
ČÁST II.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
1. Pojištění odpovědnosti za škodu občana se vztahuje na rizika spojená:
a) s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou domácnosti uvedené v pojistné smlouvě,
b) s vlastnictvím a provozem zařízení v domácnosti určeném pro nájemníky.
2. Pojistná ochrana a pojistné limity se vztahují:
a) škody na zdraví
1 000 000,b) škody na věcech
1 500 000,c) škody finanční
100 000,3. Spolupojištěnými jsou:
osoby pověřené pojištěným čištěním a údržbou schodišť, chodeb a prostranství patřících k domácnosti uvedené v pojistné smlouvě, pokud jde o jejich
občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jejich jednáním při této činnosti.

b) oznámit pojišťovně, že uzavřel pro pojištěné věci další pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí a současně sdělit jméno pojišťovny a výši pojistné částky,
c) řádně se starat o pojištěné věci, zejména je udržovat v dobrém technickém stavu,
d) pojištěné věci používat pouze k výrobcem stanovenému účelu,
e) netrpět porušování povinností jemu zákonem nebo těmito pojistnými podmínkami uložených ze strany třetích osob,
f) oznamovat orgánům policie každou událost, která vznikla za okolností, vzbuzujících podezření z trestného činu nebo pokusu o něj, byla-li způsobena
škoda větší než 1 000,- Kč, zejména uvést údaje o všech věcech, které byly odcizeny nebo pachatelem při činu poškozeny nebo zničeny,
g) postupovat po vzniku pojistné události tak, aby se její rozsah nebo následky nezvětšovaly,
h) bez zbytečného odkladu od okamžiku zjištění pojistné události tuto písemně pojišťovně oznámit, dát o ní pravdivé informace a uvést, zda mu vzniklo
právo na plnění z téže pojistné události i z jiných pojištění,
i) podat důkaz o vzniku a rozsahu pojistné události,
j) předložit na požádání pojišťovny potřebné doklady, týkající se pojistné události a umožnit jí pořízení kopií,
k) vyčkat s opravou věci, poškozené pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků věci na pokyn pojišťovny, pokud nebylo nutné z bezpečnostních,
hygienických nebo jiných vážných důvodů začít s opravou nebo odstraňováním zbytků dříve, přičemž je povinen zajistit průkaznost vzniku a výše škody
i průkaznost existence uvedených důvodů,
l) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody, způsobené pojistnou událostí nebo jiné obdobné právo, zejména podat reklamaci, je-li k tomu pojištěný
v důsledku pojistné události oprávněn,
m) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu po oznámení pojistné události nebo výplatě plnění, že se našla ztracená nebo odcizená věc, které se pojistná
událost týká, a vrátit pojišťovně její plnění po odečtení přiměřených nákladů na případnou opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly
v době, kdy byl zbaven možností s věcí nakládat, nejméně však to, co schválí pojišťovna jako prodejní cenu věci,
n) při pojistné události i kdykoliv po ní zabránit bezdůvodnému obohacení se, např. přijetím dalších plnění nebo umožněním jeho poskytnutí jinému.
2) Nesplnění kterékoli z povinností uvedených v předchozím odstavci písm.a), b), d), e), l) nebo n) zbavuje pojišťovnu povinnosti poskytnout plnění. Zjistí-li
pojišťovna takové neplnění až po výplatě pojistného plnění, má právo na jeho vrácení.
Všeobecná ujednání
Článek 2
1) Bylo-li sjednáno pojištění souboru movitých věcí, vztahuje se pojištění i na věci, které se staly součástí tohoto souboru po uzavření pojistné smlouvy. Věci,
které přestaly být součástí souboru, přestávají být pojištěny. Jinak ustanovení tohoto odstavce platí také o věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného,
ale pojištěný je může na základě oprávnění užívat, a jsou téže povahy jako věci, které tvoří pojištěný soubor.
2) Pojišťovna je oprávněna ověřit si správnost stanovení výše pojistného. Za tím účelem je oprávněna provést prohlídku pojištěné věci a vyžádat si od
pojištěného potřebné doklady, informace a vysvětlení.
3) Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek, rozhodných pro stanovení výše pojistného, upravit nově výši pojistného ke dni jeho splatnosti.
Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného sdělit pojištěnému nejpozději ve lhůtě 6 týdnů před jeho splatností. Pokud pojištěný s touto úpravou
nebude souhlasit, musí svůj nesouhlas sdělit pojišťovně písemně do jednoho měsíce po obdržení jejího sdělení. Tím pojištění zanikne dnem splatnosti nově
stanoveného pojistného.
Změna a zánik pojištění
Článek 3
1. Změnou v osobě vlastníka pojištění věci (souboru) pojištění zaniká, není-li dále stanoveno jinak.
2. Do konce pojistného období, v němž pojištěný zemřel a za něž bylo zaplaceno pojistné, vstupuje do pojištění namísto dosavadního vlastníka občan, který
se stal dědicem pojištěné věci.
3. Pojištění těž zaniká zničením pojištěné věci nebo tím, že jinak odpadla možnost, že na pojištěné věci nastane pojistná událost.
4. Pojištění může vypovědět každý z účastníků do dvou měsíců po uzavření smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní a jejím uplynutím pojištění zanikne.
5. a) Pojištění, u kterého je sjednáno běžné pojistné, zaniká výpovědí ke konci pojistného období . Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před jeho uplynutím.
b) Pojištěný i pojišťovna mají právo po každé pojistné události pojištění písemně vypovědět nejpozději do 3 měsíců od oznámení pojistné události. Pojištění
skončí po uplynutí 1 měsíce od doručení výpovědi. Pokud výpověď podal pojištěný, náleží pojišťovně pojistné do konce pojistného období, v němž došlo
k pojistné události.
6. Pojištění zaniká rovněž tím, že pojistné za první pojistné období nebo jednorázové pojistné nebylo zaplaceno do tří měsíců, anebo pojistné za další
pojistné období nebylo zaplaceno do šesti měsíců od jeho splatnosti. Totéž platí, byla-li zaplacena jen část pojistného.
7. Pojištění může zaniknout písemnou dohodou účastníků smlouvy.
8. Jestliže pojišťovna v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o pojistné smlouvě odmítne plnit pro vědomé porušení povinnosti pravdivě
a úplně odpovědět na písemné dotazy pojišťovny, pojištění zanikne k datu odmítnutí. Zaplacené běžné pojistné pojišťovna nevrací, z jednorázového
pojistného vrátí zbývající část.
9. Odstoupí-li pojišťovna od pojištění z důvodu vědomě nepravdivého a neúplného zodpovězení dotazů, při jejichž pravdivém zodpovězení by smlouvu
neuzavřela, vrátí pojistníkovi zaplacené pojistné, snížené o náklady, které jí vznikly s uzavřením pojistné smlouvy. Pojistník je povinen vrátit pojišťovně to,
co bylo ze smlouvy plněno.
10.Zanikne-li pojištění z jiných důvodů než je uvedeno v odstavci 1 a 2, nikoliv však proto, že pojistnou událostí odpadl důvod dalšího pojištění, je pojišťovna
povinna vrátit zbývající část pojistného.

V Praze dne 26. 4. 2004
ČÁST III.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI I. A II.
Povinnosti pojištěného
Článek 1
Povinností pojištěného je zejména :
1. a) oznamovat pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny, které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, za kterých byla pojistná smlouva uzavřena,

Ing. Antonín Stibůrek
předseda představenstva
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s.

