VŠEOBECNÁ POJIŠOVNA, a.s.
117 18 PRAHA 1, JUNGMANNOVA 25, TEL.: 224 948 473, 224 948 461
FAX: 224 948 475
info@halali-pojistovna.cz
www.halali-pojistovna.cz

P O J I S T N Á S M L O U VA

è.:

HALALI všeobecná pojišovna, akciová spoleènost, se sídlem Praha 1, Jungmannova 25, PSÈ 117 18
IÈO 60192402, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném u Mìstského soudu v Praze, oddíl B, vloka 2224
zastoupená øeditelem pojišovny ing.Antonínem STIBÙRKEM

a
Jméno: ..................................................................................................................................................
Pøíjmení: ...............................................................................................................................................
Narozen: ............................................................. Rodné èíslo: ...........................................................
Bytem: .................................................................................................................................................
(dále jen pojištìný)

uzavírají

SMLOUVU O POJIŠTÌNÍ
proti následkùm zákonné odpovìdnosti za škody
zpùsobené pøi výkonu práva myslivosti:
Èlánek I.

1) ROZSAH POJIŠTÌNÍ: Dle této pojistné smlouvy má pojištìný právo, aby za nìho pojišovna nahradila škodu, která
byla zpùsobena pojištìným za dále uvedených podmínek druhým osobám na zdraví nebo usmrcením, nebo
poškozením, znièením, ztrátou èi odcizením vìci.

2) POJIŠTÌNÁ ÈINNOST: Pojištìnou èinností se rozumí èinnost pojištìného pøi výkonu práva myslivosti, jeho obsah je
vymezen zákonem a všeobecnými pojistnými podmínkami, schválenými Ministerstvem financí ÈR.

3) TOTO POJIŠTÌNÍ SE VZTAHUJE i na odpovìdnost pojištìného za škodu zpùsobenou loveckým psem, nebo
ostatními zvíøaty slouícími, nebo pouívanými k lovu.

4) ROZSAH POJIŠTÌNÍ:
a) pojistná èástka pøi škodách na zdraví nebo usmrcení, s minimálním limitem ve výši 20 mil. Kè na jednu
pojistnou událost pojistného plnìní
b) pojistná èástka u škod na vìci 500 000 Kè na jednu pojistnou událost.
5) POJISTNÁ UDÁLOST: Pojistnou událostí se rozumí i následek èinnosti pojištìného, ke kterému dojde v pøímé
souvislosti s výkonem práva myslivosti dle pøíslušných ustanovení obè. zákoníku a smluvnì dohodnutých
Všeobecných podmínek schválených MF ÈR dne 11. øíjna 1993 pod è.j. 323/43 934/1993. Pojištìní se vztahuje pouze
na pojistné události pokud k nim dojde na území Èeské republiky. Náhrada škody se provádí pouze v mìnì Èeské
republiky.

Èlánek II.
VÝŠE POJISTNÉHO, JEHO ÚHRADY
1) Tato smlouva je uzavøena na dobu od:

do:

Výše pojistného z této smlouvy je stanovena dle platného sazebníku pojištovny a èiní
Kè.
Zaplacením stanoveného pojistného je pojištìný pojištìn pouze na dobu, pro kterou toto lhùtní pojistné bylo stanoveno.
2) Pojistné zaplaceno okamitì jednorázovì na evidovaný pøíjmový doklad „Halali“ (PPD)
èíslo (PPD)

dne

v hod.

3) Pojišovna mùe poadovat od pojištìného, pokud za nìho uhradila škodu, a 10 % z vyplacené èástky oprávnìné
osobì, jestlie v dobì pojistné události byl pojištìný v prodlení se zaplacením pojistného podle pøedchozího odstavce.
4) Pro pøípad prodlení pojištìného se zaplacením sjednaného pojistného platí naøízení vlády è. 142/1994 Sb.

Èlánek III.
HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
1) Kadou pojistnou událost je pojištìný povinen uplatnit vùèi pojištovnì na pøíslušném formuláøi pojištovny, který je
k dispozici na okresních mysliveckých spolcích nebo v sídle pojišovny, a to bez zbyteèného prodlení.
2) Bez øádného vyplnìní všech údajù na tomto formuláøi nezahájí pojišovna likvidaci pojistné události.
3) Vyplnìný formuláø „Oznámení pojistné události" zašle pojištìný na adresu pojišovny, uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Èlánek IV.
SPOLEÈNÁ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

1) Pro vzájemné vztahy mezi pojištìným a pojišovnou, které jsou upraveny touto smlouvou, platí „Všeobecné pojistné
podmínky", schválené Ministerstvem financí Èeské republiky dne 11. øíjna 1993 pod èj. 323/43 934/1993, respektive
pøíslušná ustanovení obèanského zákoníku.
2) Pojistná smlouva je uzavírána na dobu urèitou. Pro její výpovìï platí pøíslušné ustanovení obèanského zákoníku, jinak
ji lze zrušit vzájemnou dohodou.
3) Tato pojistná smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro kadou smluvní stranu. Jakékoliv zmìny
nebo doplòky musejí být písemnou formou, jinak jsou neplatné.
4) Tato smlouva nabývá úèinnosti dnem a hodinou podpisu pøi souèasném zaplacení pojistného dne
v hod.

a tímto dnem také zaèíná pojištìní.

5) Platnost pojistné smlouvy konèí dnem

V

v hod.

dne

........................................................................................
za pojišovnu

Pøíkazník è.:
Jméno:

200

.....................................................................................
pojištìný

