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a) pojistník:
fyzická nebo právnická osoba, která
s pojišťovnou uzavřela pojistnou
smlouvu
b) pojištěný:
fyzická nebo právnická osoba, na jejíž
movité nebo nemovité věci se pojištění
vztahuje
c) škodná 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 pojistitele poskytnout
pojistné plnění
e) počátek pojištění:
okamžik, kterým vzniká povinnost pojišťovny hradit škody a její právo na pojistné
f) plnění:
částka, kterou je pojišťovna povinna vyplatit nastala-li pojistná událost, vypočtená podle těchto pojistných podmínek
a likvidačních směrnic pojišťovny
g) 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.

POČÁTEK A KONEC POJIŠTĚNÍ
Článek 3
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.

UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY
Článek 4
1. Návrh na uzavření pojistné smlouvy musí
mít písemnou formu, jde-li o pojištění na
dobu delší než jeden rok a má náležitosti
stanovené zákonem o pojistné smlouvě.
2. Součástí pojistné smlouvy jsou písemné dotazy pojišťovny, týkající se sjednaného pojištění. Pojistník i pojištěný je povinen odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy.
Vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi mohou mít za následek odstoupení od
smlouvy nebo odmítnutí či snížení plnění.
3. Skutečnosti, o kterých se pojišťovna při
uzavírání pojistné smlouvy dozví, smí použít pouze pro svou potřebu.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
DRUHY POJIŠTĚNÍ
Článek 2

ZMĚNA A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ
Článek 5

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. Zaniklo-li společné jmění manželů smrtí
nebo prohlášením za mrtvého toho z manželů, který uzavřel smlouvu o pojištění věci, patřící do společného jmění manželů,
vstupuje do pojištění na jeho místo pozůstalý manžel, je-li nadále jejím vlastníkem
nebo spoluvlastníkem. To platí i o pojištění
souboru věcí.
5. Zaniklo-li společné jmění manželů rozvodem, pojištění zaniká uplynutím třiceti dnů
ode dne nabytí právní mocí rozsudku o rozvodu manželství.
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
pro pojištění movitých a nemovitých věcí, které sjednává pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. (dále jen "pojišťovna") platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o pojišťovnictví, zákona o pojistné smlouvě a tyto Všeobecné pojistné podmínky pro
pojištění movitých a nemovitých věcí.

OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
1. Pro tyto Všeobecné pojistné podmínky se
vymezují následující pojmy:

1. Pojišťovna sjednává
a) pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí,
b) pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou unikající z vodovodních
zařízení,
c) pojištění pro případ poškození, zničení,
odcizení nebo ztráty věci při přepravě,
d) pojištění pro případ odcizení věci krádeží nebo loupeží,
e) pojištění pro případ úmyslného poškození nebo zničení věci.
2. Pojišťovna může sjednávat i jiné druhy pojištění movitých a nemovitých věcí. Pokud
takové pojištění není upraveno zvláštními
předpisy, platí pro ně ustanovení těchto pojistných podmínek, která jsou mu povahou
a účelem nejbližší. Pojišťovna může sjednávat i kombinace výše uvedených druhů
pojištění.

zelená linka: 800 130 649

6. Zaniklo-li společné jmění manželů jinak,
než je uvedeno v odstavci 4 a 5, pojištění
nezaniká, jestliže oba manželé nadále tvoří společnou domácnost.
7. a) Došlo-li ke změně podílového spoluvlastnictví smrtí nebo prohlášením za
mrtvého podílníka, vstupují do pojištění
na jeho místo dědic a zbylí podílníci,
jsou-li nadále spoluvlastníky věci, a to
do konce pojistného období, za něž bylo zaplaceno pojistné.
b) Došlo-li ke změně podílového spoluvlastnictví v důsledku změny v počtu či
osobách podílníků uvedených v pojistné
smlouvě, pojištění zaniká dnem první
změny.
8. Pojištění může vypovědět každý z účastníků do dvou měsíců po uzavření smlouvy.
Výpovědní lhůta je osmidenní a jejím uplynutím pojištění zanikne.
9. 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.
10. 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.
11. Je-li pojištěn soubor zařízení domácnosti,
zaniká pojištění věcí toho, kdo přestal být
členem společné domácnosti.
12. Pojištění může zaniknout písemnou dohodou účastníků smlouvy.
13. 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.
14. 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.
15. 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.

POJISTNÉ A JEHO PLACENÍ
Článek 6
1. Povinnosti platit pojistné vzniká k datu počátku pojištění. Pojistník je povinen platit
pojistné a to za dohodnutá pojistná období
(běžné pojistné). Lze též dohodnout, že
pojistné bude zaplaceno najednou za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno
(jednorázové pojistné).
2. Nebylo-li dohodnuto jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období
a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.
3. 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 pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 6 týdnů před jeho splatností. V případě, že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, musí
svůj nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce po jejím sdělení. Tím pojištění
zanikne dnem splatnosti nově stanoveného pojistného.
4. 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.
5. Pojistné se stanoví podle rozsahu pojištění
na základě hodnoty pojištěné věci, pojistné
částky, ohodnocení rizika a dalších ujednání, rozhodných pro výši pojistného. Pojistné je úplata za pojišťovací služby a jeho
výše a splatnost musí být uvedena v pojistné smlouvě.

POJIŠTĚNÉ VĚCI
Článek 7

hování jsou místem pojištění oba byty,
nejdéle však 30 dnů od zahájení stěhování, přičemž se sjednaný rozsah pojištění nemění. Uplynutím této lhůty pojištění obou bytů zaniká,
c) na jiném místě, než je uvedeno v písm.
a), b), jen je-li tak ujednáno v pojistné
smlouvě.
6. Jen bylo-li to výslovně v pojistné smlouvě
ujednáno, vztahuje se pojištění i na věci
sloužící výdělečné činnosti.

POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO
Článek 8
1. Povinností pojištěného podle občanského
zákoníku a zákona o pojistné smlouvě je
zejména
a) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny, které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, na něž byl písmeně tázán při
sjednání pojištění,
b) oznámit pojišťovně, že uzavřel pro pojištěné věci další pojištění proti témuž
pojistnému nebezpečí; přitom je povinen 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
(za třetí osoby se pro tento účel považují
i osoby pojištěnému blízké nebo žijící
s ním ve společné domácnosti),
f) oznámit policejním (bezpečnostním) orgánům pojistnou událost, která vznikla
za okolností, vzbuzujících podezření
z trestného činu nebo pokusu o něj, byla-li způsobena škoda větší než 1000 Kč,
zejména uvést údaje o všech věcech,
které byly odcizeny nebo pachatelem při
činu poškozeny nebo zničeny,
g) postupovat po 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 vysvětlení a uvést, zda mu vzniklo právo na plnění z téže události i z jiných pojištění,
i) podat důkaz o vzniku a rozsahu pojistné události,
j) předložit na vyžádání 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

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
1. Pojistit lze věc jednotlivě určenou, popřípadě soubor movitých věcí.
2. Věc ve vlastnictví jiného lze pojistit. S výjimkou pojištění souboru zařízení domácností musí být vlastník pojišťované věci
v takovém případě ve smlouvě uveden.
3. 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.
4. Ustanovení odstavce 3 platí také o věcech,
které nejsou sice ve vlastnictví pojištěného, kterých však může na základě oprávnění užívat, a jsou těže povahy jako věci,
které tvoří pojištěný soubor.
5. Je-li pojištěn soubor zařízení domácnosti,
týká se pojištění pojistných událostí, které
postihnou pojištěné věci
a) v bytě, uvedeném v pojistné smlouvě,
b) v bytě, do něhož se pojištěný během trvání pojištění přestěhoval. Po dobu stě-
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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 po výplatě plnění, že se našla ztracená nebo odcizená věc, které se
pojistná událost týká, a vrátit pojišťovně
její plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné
k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byl zbaven možnosti 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. Předchozí odstavce se přiměřeně týkají též
pojistníka.
3. Nesplnění kterékoli z povinností, uvedených
v odstavci 1, písm. a), b), d), e), l) nebo n)
zbavuje pojišťovnu povinnosti poskytnout
plnění. Zjistí-li pojišťovna takové nesplnění
až po výplatě pojistného plnění, má právo na
jeho vrácení.

DRUHY POJIŠTĚNÍ MAJETKU
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD POŠKOZENÍ
NEBO ZNIČENÍ VĚCI ŽIVELNOU
UDÁLOSTÍ
Článek 9
1. Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci nahodilou živelní událostí vzniká
právo na plnění, jestliže pojištěná věc byla
poškozena nebo zničena:
a) požárem,
b) výbuchem,
c) bezprostředním úderem blesku,
d) vichřicí,
e) povodní nebo záplavou,
f) krupobitím,
g) sesouváním půdy,
h) sesouváním nebo zřícením lavin,
i) pádem stromů nebo stožárů,
j) zemětřesením počínaje 6. stupněm MCS.
2. Je-li pojištěna budova, je právo na plnění
také tehdy, byla-li škoda na ní způsobena
tíhou sněhu nebo námrazy.
3. za nahodilou živelní událost se považuje
i taková živelní událost, která nastala úmyslným jednáním osoby, odlišné od pojištěného a osob jemu blízkých nebo s ním ve
společné domácnosti žijících.
4. Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li
pojištěná věc odcizena nebo ztracena
v přímé souvislosti se živelní událostí, která nastala během trvání pojištění.

5. Pojištění se nevtahuje na živelní události,
vzniklé následkem jaderných rizik.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD POŠKOZENÍ
NEBO ZNIČENÍ VĚCI VODOU
Z VODOVODNÍCH ZAŘÍZENÍ
Článek 10
1. Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení
vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná
věc poškozena nebo zničena:
a) vodou, unikající z vodovodních zařízení
nebo nádrží,
b) vodou, unikající z odváděcího potrubí
(s vyloučením dešťového, vedeného
vně budovy),
c) kapalinou nebo párou, unikající
z ústředního, etážového, dálkového topení nebo solárního systému.
2. a) Je-li takto pojištěna budova, vzniká právo na plnění i za poškození přívodního
potrubí vodovodního zařízení, odváděcího potrubí nebo potrubí či topných těles ústředního, etážového nebo dálkového topení, došlo-li k němu přetlakem
kapaliny nebo páry, anebo zamrznutím
vody.
b) Pro účely pojištění se přiváděcím nebo
odváděcím potrubím vody rozumějí nejen rozvody uvnitř budovy, ale i připojovací potrubí, které slouží pojištěné budově a je ve vlastnictví pojištěného.
3. Právo na plnění není, jestliže kotle ústředního, etážového nebo dálkového topení,
armatury a zařízení, připojená na potrubí,
byly poškozeny nebo zničeny jinak, než
z nich unikající kapalinou nebo párou.
4. Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li
pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena v přímé souvislosti
s událostí, uvedenou v bodě 1 nebo 2, která nastala během trvání pojištění.

ním věci příjemci na místě určení, nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne,
kdy věc do místa určení došla nebo dojít
měla.
3. Právo na plnění není, jestliže pojištěná věc
byla poškozena nebo zničena v důsledku:
a) nedostatečného balení,
b) vnitřní zkázy,
c) působením atmosférického tepla nebo
chladu.
4. Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li
dopravovaná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena, pokud k pojistné
události došlo v souvislosti se živelní událostí nebo s dopravní nehodou.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD
ODCIZENÍ VĚCI
Článek 12
1. 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).
2. Byly-li za podmínek, uvedených v odstavci
2. 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. 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.
4. 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.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
Praha 1, Jungmannova 32/25
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD POŠKOZENÍ,
ZNIČENÍ, ODCIZENÍ NEBO ZTRÁTY
VĚCI PŘI DOPRAVĚ
Článek 11

1. Z pojištění pro případ poškození, zničení,
odcizení nebo ztráty věci při dopravě
vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná
věc při dopravě a úkonech s dopravou
souvisejících poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena. Pojištění se však
nevztahuje na peníze, ceniny, klenoty,
věci z drahých kovů, drahé kovy a jiné
cennosti, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto
jinak.
2. Doprava pojištěné věci začíná uvedením
věci, připravené k přepravě, do pohybu za
účelem jejího bezprostředního převzetí dopravcem nebo jejího naložení na dopravní
prostředek v místě odeslání a končí vydá-

info@halali-pojistovna.cz

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚMYSLNÉHO
POŠKOZENÍ NEBO
ÚMYSLNÉHO ZNIČENÍ VĚCI
Článek 13
1. Z pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věci vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná věc úmyslně
poškozena nebo úmyslně zničena jiným,
než pojištěným nebo osobou pojištěnému

blízkou, anebo osobou, žijící s ním ve společné domácnosti. Podmínkou vzniku práva na plnění je, že pachatel byl zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo
ukončeno trestní řízení, i když pachatel nebyl odsouzen.
2. Z pojištění domácnosti vzniká právo na plnění za úmyslné poškození nebo úmyslné
zničení věci pouze v případě, kdy současně vznikne pojišťovně povinnost plnit za
odcizení.

OBECNÉ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
Článek 14
1. Pojištění se nevztahuje na události vzniklé
následkem válečných událostí, vzpoury,
povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických násilných jednání, motivovaných politicky, rasově, sociálně, ideologicky nebo
nábožensky nebo zásahu státní, nebo
úřední moci.
2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody všeho druhu (např. ušlého výdělku, ušlého zisku, nemožnosti používat
pojištěnou věc) a za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoli druhu, náklady
právního zastoupení,náklady na užívání
náhradní věci a podobně).

PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY
Článek 15
1. Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění, je
pojišťovna povinna vyplatit mu částku, vypočtenou podle dalších ustanovení těchto
pojistných podmínek a likvidačních směrnic pojišťovny.
2. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak,
má právo na plnění pojištěný. Plnění je
splatné do 15 dnů po skončení šetření, nutného ke zjištění rozsahu povinnosti plnit.
Nemůže-li být šetření skončeno do jednoho měsíce od prokázání vzniku a rozsahu
pojistné události, je pojišťovna povinna poskytnout na požádání přiměřenou zálohu.
3. Je-li částka, vypočtená podle těchto ustanovení vyšší než sjednaná pojistná částka,
je pojišťovna povinna vyplatit nejvýše sjednanou pojistnou částku.
4. Plnění pojišťovny, které je omezeno pojistnou částkou podle odstavce 3 tohoto článku, je pojišťovna oprávněna snížit za podmínek, uvedených v občanském zákoníku
a zákoně o pojistné smlouvě.
5. U práv na plnění z pojištění počíná běžet
promlčecí doba za rok po pojistné události. Promlčecí doba je tříletá.

VÝŠE PLNĚNÍ Z POJIŠTĚNÍ
VZTAHUJÍCÍHO SE NA STAVBU
Článek 16
1. Vzniklo-li právo na plnění z pojistné
události, kterou byla postižena stavba,
je pojišťovna povinna vyplatit částku,
která odpovídá přiměřeným nákladům
na opravu nebo znovuzřízení této stavby. Za přiměřený náklad na opravu nebo znovuzřízení poškozené stavby nebo její části se považuje náklad,
vypočtený pojišťovnou při respektování
pravidel, stanovených právními předpisy s přihlédnutím k obvyklé cenové
úrovni.
2. Částku, vypočítanou podle odstavce 1, sníží o cenu případných upotřebitelných zbytků poškozených nebo zničených částí
stavby.

VÝŠE PLNĚNÍ Z POJIŠTĚNÍ
VZTAHUJÍCÍHO SE NA MOVITOU VĚC
Článek 17
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Týká-li se pojistná událost věci umělecké
nebo historické ceny, sbírky, peněz, vkladní nebo šekové knížky, platební karty, ceniny, cenného papíru či odborného dokumentu, je pojišťovna povinna plnit nejvýše
do částky Kč 5 000,- na jednu věc, sbírku,
peněžní částku nebo zneužití cenného
dokumentu.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY PLNĚNÍ
Článek 18
1. Učinil-li pojištěný opatření, která mohl
vzhledem k okolnostem případu považovat
za nutná k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo ke zmírnění jejích
následků, je pojišťovna povinna poskytnout mu plnění odpovídající nákladům, které na taková opatření vynaložil, byly-li
úměrné ceně zachraňované pojištěné věci.
2. Pojišťovna je povinna poskytnout plnění
odpovídající nákladům, které byl pojištěný
z důvodů bezpečnostních, hygienických
nebo z jiného veřejného zájmu povinen
vynaložit na odklizení zbytků pojištěné věci, která byla poškozena nebo zničena pojistnou událostí. To neplatí, jestliže se jedná
o nároky na náhradu škody třetí osoby proti pojištěnému.
3. Pojišťovna neposkytuje plnění k úhradě nákladů vynaložených na obvyklou údržbu nebo ošetřování pojištěné věci.

ZTRÁTA NEBO ZNIČENÍ POJISTKY
Článek 19
Ztratí-li se nebo zničí-li se potvrzení o uzavření
pojistné smlouvy (pojistka), vydá pojišťovna
pojistníkovi na jeho písemnou žádost s uvedením příčiny ztráty nebo zničení pojistky její druhopis.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 20
Od ustanovení těchto Všeobecných pojistných
podmínek se lze v pojistných smlouvách odchýlit, vyjma článku 4 odst. 3, článku 5 odst. 2,
4, 5, 6, 7.

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

ÚČINNOST VPPM
Článek 21

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
věcí movitých a nemovitých nabývají účinnosti
dne 1. května 2004.

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

fax: 224 948 475
VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

Užitečné rady pro klienty
1. Jak postupovat pﬁi vzniku pojistné události
- pojistnou událost je nezbytné neprodlenû oznámit na kterémkoli pracovi‰ti agentury poji‰Èovny Okresního mysliveckého
spolku âeskomoravské myslivecké jednoty nebo na centrále Halali, v‰eobecná poji‰Èovna, a.s., Jungmannova 32/25,
117 18 Praha 1

2. Jak˘m zpÛsobem je moÏné podat oznámení o pojistné události
-

dostavit se osobnû na agenturu poji‰Èovny Okresního mysliveckého spolku âMMJ
dostavit se osobnû na centrálu poji‰Èovny Halali, v‰eobecná poji‰Èovna, a. s.
zatelefonovat na zelenou linku centrály poji‰Èovny Halali, v‰eobecná poji‰Èovna, a. s.
zaslat oznámení o pojistné události na centrálu poji‰Èovny Halali, v‰eobecná poji‰Èovna, a. s., nebo na agenturu poji‰Èovny
OMS âMMJ.

3. Co je nutné pﬁi tomto kontaktu uvést
-

ãíslo pojistné smlouvy z níÏ budete nárok uplatÀovat
struãnou charakteristiku ‰kody, ke které do‰lo
kdy k této ‰kodû do‰lo
její pﬁibliÏn˘ rozsah
pokud moÏno telefonické spojení, kde bude moÏné Vás zastihnout

4. Na co dát pozor pﬁi vzniku pojistné události
- dbejte, prosím, na to, aby se rozsah a následky pojistné události nezvût‰ovaly
- vyãkejte s opravou po‰kozené vûci nebo odstranûním následkÛ po náv‰tûvû likvidátora poji‰Èovny
- pokud je v‰ak ze závaÏn˘ch hygienick˘ch nebo bezpeãnostních dÛvodÛ nutné zaãít s tûmito zásahy neprodlenû, zajistûte si, prosím, prÛkaznou dokumentaci o vzniku a rozsahu ‰kody, napﬁ. fotografie a úãast svûdkÛ
- jestliÏe existuje podezﬁení z trestného ãinu, oznamte tuto skuteãnost neodkladnû Policii âR a s odstraÀováním následkÛ
vyãkejte, prosím, do jejího pﬁíchodu.
V pﬁípadû dal‰ího zájmu o informace se obraÈte na zelenou bezplatnou linku 800 130 649 Halali, v‰eobecná poji‰Èovna, a. s.
nebo na e-mailovou adresu info@halali-pojistovna.cz

Klid a bezpečí
pro Vaši rodinu
Vám zajistí

Kontaktní adresa:

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

centrála poji‰Èovny:
117 18 Praha 1, Jungmannova 32/25

