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Registrační číslo: 

POJISTKA 

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. 

Ulice: Jungmannova Čp.:     32/25 Město,
stát: PSČ:

Telefon:   E-mail:   info@halali-pojistovna.cz

POJISTNÍK: 

 +420 224 948 473, +420 800 130 649

Praha 1, Česká republika  5

IČ :       6 0 1 9 2 4 0 2

2 511

 HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Čp.:     32/25 Město,
stát: PSČ:Praha 1, Česká republika  52 511

IČ:      0 0 4 4 3 1 7 4

Ulice: Jungmannova 

(dále jen „pojistník“)

2. Pojistná doba

od: do:           

3. Oprávněnou osobu určují Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění č.j. 323/43934/1993, resp. občanský zákoník.
4. Pojištěné osoby

Příjmení Jméno Rodné číslo Trvalý pobyt Číslo pojištění
(vyplní pojišťovna)

a) o pojištění odpovědnosti za škody způsobené uchazečem o lovecký lístek,
b) o úrazovém pojištění uchazeče o lovecký lístek.

POJISTITEL:

Pojistné smlouvy
Pojišťovna tímto potvrzuje, že s pojistníkem uzavřela následující pojistné smlouvy:

Pojistná smlouva č. 34-00002-03 - Hromadná pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škody způsobené způsobené uchazečem o složení zkoušky
z myslivosti pořádané ČMMJ, uzavřená dne 17. 12. 2002.
Předmětem pojištění jsou události vzniklé v přímé souvislosti s činností uchazeče při přípravě a při složení zkoušky z myslivosti.
Pojistnou událostí je vznik zákonné povinnosti pojištěného k náhradě škody poškozenému, se kterou je podle občanského zákoníku, uzavřené hromadné 
pojistné smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škody č.j. 323/43934/1993 spojen vznik povinnosti pojišťovny 
poskytnout pojistné plnění s následujícími limity pojistného plnění:
- plnění pojišťovny za škody na zdraví nebo usmrcení jiné osoby je omezeno limitem pojistného plnění 20.000.000,- Kč,
- plnění pojišťovny za škody na věcech je omezeno limitem pojistného plnění 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost. 

Pojistná smlouva č. 44-00002-03 - Hromadná pojistná smlouva o úrazovém pojištění uchazečů o složení zkoušky z myslivosti pořádané ČMMJ, uzavřená 
dne 17. 12. 2002. 
Předmětem pojištění jsou události vzniklé v přímé souvislosti s činností uchazeče při přípravě a při složení zkoušky z myslivosti.
Pojistnou událostí je úraz pojištěného, s kterým je podle občanského zákoníku, uzavřené hromadné pojistné smlouvy a Všeobecných pojistných 
podmínek pro úrazové pojištění č.j. 323/43934/1993 spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění s následujícími limity pojistného plnění:
- plnění pojišťovny za dobu nezbytného léčení je omezeno limitem pojistného plnění 20.000,- Kč,
- plnění pojišťovny v případě smrti následkem úrazu činí 40.000,- Kč,
- plnění pojišťovny za trvalé následky úrazu je omezeno limitem pojistného plnění 60.000,- Kč.

1.

a)

b)

Pojistné (Kč)
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 HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. 

5. Pojistné celkem

bylo přijato na 
příjmový doklad č.: v dne

Zprostředkovatelské číslo:

Příjmení Jméno Rodné číslo Trvalý pobyt Pojistné (Kč) Číslo pojištění
(vyplní pojišťovna)
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