
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 
PRO MYSLIVCE - ČLENY ČMMJ
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Halali, všeobecná pojišťovna, a. s.

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu naleznete v jiných dokumentech jako jsou Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti, 
VPPO2014, pojištění psa VPPP2020, pojištění úrazu VPPU2015 a pojistné smlouvě a webových stránkách www.halali.cz.

O jaký druh pojištění se jedná?

Jde o skupinové pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění je pro myslivce povinné podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, které jako pojistník sjednal 
ČMMJ, z.s.

✓  právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti tedy na škody způsobené jiné osobě 
na majetku, zdraví a finanční újmě při výkonu práva myslivosti

Pojištění je nabízeno ve variantách jak je níže uvedeno s tím, že jednotlivá varianta sděluje rozsah druhu pojištění, jednotlivá rizika a rozsah plnění.

DRUH POJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÁ RIZIKA
VARIANTA POJIŠTĚNÍ

MINIMUM STANDARD EXCLUSIVE

Pojištění odpovědnosti
při provádění myslivosti

Škoda na zdraví 75 000 000 75 000 000 75 000 000

Škoda na hmotné věci 500 000 1 000 000 1 000 000

Škoda finanční 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Pojištění úrazu
při provádění myslivosti

Za dobu nezbytného léčení 30 000 50 000 50 000

Trvalé následky 70 000 80 000 100 000

Smrt následkem úrazu 50 000 100 000 130 000

Pojištění úrazu
v běžném občanském životě

Za dobu nezbytného léčení * 50 000 50 000

Trvalé následky * 80 000 100 000

Smrt následkem úrazu * 100 000 150 000

Pojištění úrazu psa
při provádění myslivosti

Léčebné výlohy * 10 000 15 000

Úhyn * 10 000 15 000

Spoluúčast * 500 500

Pojištění odpovědnosti
v běžném občanském životě

Škoda na zdraví * * 400 000

Škoda na hmotné věci, zvířeti * * 150 000

Škoda finanční * * 15 000

Pojištění odpovědnosti
za psa v běžném
občanském životě

Škoda na zdraví * * 400 000

Škoda na hmotné věci, zvířeti * * 150 000

Škoda finanční * * 15 000

Spoluúčast * * 10 % min. 1 000

Územní platnost
ČR, EU, Lichtenštejnsko,

Norsko, Švýcarsko,
Velká Británie

ČR, EU, Lichtenštejnsko,
Norsko, Švýcarsko,

Velká Británie

ČR, EU, Lichtenštejnsko,
Norsko, Švýcarsko,

Velká Británie

Roční pojistné 300 Kč 900 Kč 1 400 Kč

Příspěvek ČMMJ 700 Kč 700 Kč 700 Kč

Příspěvek pro důchodce, student,
invalidita II. stupně vč. pojištění

650 Kč 1 250 Kč 1 750 Kč

Členský příspěvek vč. pojištění 1 000 Kč 1 600 Kč 2 100 Kč

Poznámka: Pojistit psa lze od věku 5 měsíců do 10 let.

Předmět pojištění je následně obsažen ve VPPP 2020, VPPO 2014, VPPU 2015 a v pojistné smlouvě.

Co je předmětem pojištění?



Kdy a jak provádět platby?

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět?

✓  Pojistné je sjednáno jako běžné a je splatné dle ujednání v pojistné smlouvě, která uvádí splatnost a výši pojistného.

Bližší informace týkající se pojistného naleznete ve VPPP2020, VPPO2014,VPPU2015 v článcích upravujících pojistné ale zejména v pojistné smlouvě a pojistce.

✓  Pojištění se sjednává na dobu uvedenou v pojistné smlouvě a vzniká dnem uvedeným právě v pojistné smlouvě, pakliže není ujednáno jinak.

Bližší informace týkající se vzniku a zániku pojištění naleznete ve VPPP2020, VPPO2014, VPPU2015 v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění a dále v pojistce.

✓  s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
✓  s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
✓  je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; když však je výpověď doručena druhé straně 

později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.
✓  od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.

Bližší informace týkající se zániku pojištění naleznete v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění a v pojistné smlouvě a pojistce a dokumentech s ní souvisejících.

Jaké mám povinnosti?

Vedle povinností stanovených obecně závaznými předpisy a povinností uvedených v pojistné smlouvě, jsou účastníci pojištění dále povinni dodržovat povinnosti 
uvedené ve VPPP2020, VVPO2014, VPPU2015,v článcích upravujících povinnosti účastníků pojištění.

Účastník pojištění je zejména povinen:
✓  při sjednávání pojištění je pojištěný povinen uvést všechny informace pravdivě a úplně. Během trvání pojištění jsou povinni písemně oznámit pojistiteli bez 

zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na které byli tázáni při sjednávání pojištění nebo které jsou obsahem pojistky.
✓  počínat si při veškerém svém jednání tak, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí 

a také nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob.
✓  pokud již nastala škodná událost, je pojištěný povinen učinit opatření směřující k tomu, aby vzniklá újma nenarůstala.
✓  taktéž je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu vznik škodné události pojistiteli a příslušnému orgánu veřejné moci, pokud je v souvislosti se 

škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu, správního deliktu nebo přestupku.
✓  pojištěný je povinen podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události a předložit k tomu potřebné doklady.
✓  pojistník je povinen platit sjednané pojistné řádně a včas.
✓  pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo 

rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení.
✓  bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh k náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou 

událostí odpovídá.
✓  v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se řídit ustanoveními uvedenými ve VPPO2014. Proti rozhod-

nutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem.

V některých případech může být pojistné plnění omezeno či sníženo a to i na základě spoluúčast. Tyto situace jsou uvedeny ve VPPP2020, VPPO2014, 
VPPU2015 v článcích upravujících výluky z pojištění a omezení pojistného plnění nebo v pojistné smlouvě a to podle jednotlivých variant.

Mezi hlavní výluky z pojištění, které byste nemuseli očekávat, patří:
!  úraz, trvalé jeho následky či smrt k čemuž došlo v souvislosti s požitím alkoholu, omamných látek nebo zneužití léků
!  při profesionální sportovní činnosti a aktivní závodní účasti na závodech a sportovních podnicích všehodruhu a při přípravě na ně
!  provozem motorového vozidla, letadla, plavidla nebo obdobných mechanizmů
!  v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným trestným činem či jiná osoba
!  způsobené na zvěři dle § 56 zákona o myslivosti,
!  další omezení pojistného krytí jsou zejména uvedena ve výlukách z pojištění v pojistných podmínkách, v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

✓  V místech pojištění uvedených v pojistné smlouvě podle zvolené varianty pojistného krytí.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Pojištění se nevztahuje na škodné události:
✗  v souvislosti s kterými uvede oprávněná osoba vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné 

údaje týkající se této pojistné události zamlčí;
✗  způsobené úmyslně osobou, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osobou třetí, není-li pojistnou smlouvou výslovně sjednáno jinak 

nebo nestanoví-li tak zákon.

Výluky z pojištění jsou obsaženy ve VPPP2020, VPPO2014, VPPU2015,upravující výluky z pojištění a omezení pojistného plnění nebo v pojistné smlouvě a to podle 
jednotlivých variant.

Na co se pojištění nevztahuje?


