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Určením cílového trhu se rozumí popis 
skupiny zákazníků sdílejících společné 
charakteristiky, který má umožnit přizpůsobit 
znaky produktu potřebám, charakteristice 
a cílům takové skupiny zákazníků.



Nesjednání rozšířené varianty ZÁKLAD EU pro zákazníka, který bude provádět myslivost na území státu 
EU. Nesjednání pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě pro zákazníka a pro psa.

 RIZIKA PRODUKTU PRO KLIENTA

Produkt není určen pro zákazníka, který nemá patřičné zkoušky z myslivosti. Pojištění tímto produktem 
se nevztahuje na újmy:
•  Kryté jiným povinným pojištěním odpovědnosti vyplývající z jiným obecně závazných právních před-

pisů (např. odpovědnost při provozu motorového vozidla).
• Způsobené zvěří dle § 52 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti.

 NEGATIVNÍ DEFINICE CÍLOVÉHO TRHU

 POZITIVNÍ DEFINICE CÍLOVÉHO TRHU

Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce je povinné pojištění podle zákona č. 449/2001 Sb. o mys-
livosti. Toto pojištění se vztahuje na škody způsobené jiné osobě na zdraví, majetku a finanční újmě při 
výkonu práva myslivosti.

Pojištění je nabízeno ve čtyřech variantách. Varianta ZÁKLAD ČR je určena pro zákazníky, kteří požadují 
pouze pojištění na území České republiky v základní povinné výši. Varianta ZÁKLAD EU je určena pro 
zákazníky, kteří chtějí provádět myslivost na území některého ze států EU. Varianta pojištění STANDARD 
je určena pro zákazníky, kteří požadují rozšířenou ochranu o úrazové pojištění jak při provádění prá-
va myslivosti, tak i v běžném občanském životě. Součástí pojištění této varianty je také pojištění psa 
při provádění práva myslivosti. Varianta EXCLUSIVE je určena pro zákazníky, kteří požadují komplexní 
ochranu při provádění práva myslivosti, ale i v běžném občanském životě. Zahrnuje v sobě pojištění 
úrazu zákazníka, psa a je rozšířena o odpovědnost zákazníka a psa v běžném občanském životě.

Pojištění je určeno pro osoby starší 18 let. V roli pojistníka mohou vystupovat fyzické i právnické osoby.
Pro pochopení produktu nejsou potřebné žádné speciální znalosti v oblasti finanční gramotnosti zákaz-
níků, ani předchozí zkušenost se sjednáváním pojistných produktů. Produkt je dostatečně srozumitelný. 
Pojistné podmínky jsou rovněž srozumitelné z pohledu průměrného zákazníka.

Pojištění odpovědnosti

MYSLIVCE
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Zákazník, který řídí služební dopravní prostředek, neuvede tuto skutečnost při obchodním jednání 
a pojištění nebude rozšířeno i na odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního 
prostředku.

 RIZIKA PRODUKTU PRO KLIENTA

Tímto produktem nelze uzavřít pojištění:
•  Pro výkon funkce statutárního orgánu (jednatel, člen představenstva) nebo jiného orgánu společ-

nosti (např. člen dozorčí rady).
•  Osobě, která je zaměstnancem podnikající fyzické osoby, která je jejím sourozencem nebo příbuz-

ným v řadě přímé nebo osobě, která s ní žije ve společné domácnosti.

 NEGATIVNÍ DEFINICE CÍLOVÉHO TRHU

 POZITIVNÍ DEFINICE CÍLOVÉHO TRHU

Produkt je vhodný pro zaměstnance, kteří vykonávají práci v pracovním poměru na základě pracovní 
smlouvy. Pojistit se může také zákazník pracující ve služebním poměru (příslušník Policie ČR, voják z po-
volání, celník, hasič). Zaměstnavatel musí mít sídlo na území České republiky. V roli pojistníka mohou 
vystupovat fyzické i právnické osoby.

Pojištění je určeno pro osoby starší 18 let. V roli pojistníka mohou vystupovat fyzické i právnické osoby.
Pro pochopení produktu nejsou potřebné žádné speciální znalosti v oblasti finanční gramotnosti zákaz-
níků, ani předchozí zkušenost se sjednáváním pojistných produktů. Produkt je dostatečně srozumitelný. 
Pojistné podmínky jsou rovněž srozumitelné z pohledu průměrného zákazníka.

Pojištění odpovědnosti

ZAMĚSTNANCE
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Nesjednání odpovědnosti vyplývající z možných následků při vzniku újmy při sportovní a zážitkové 
střelbě na místech s příslušným oprávněním k provozování toho druhu střelby.

 RIZIKA PRODUKTU PRO KLIENTA

Produkt není určen pro zákazníka, který není držitelem platného zbrojního průkazu dle zákona o zbra-
ních a střelivu. Nenahrazuje povinné pojištění při výkonu práva myslivosti dle zákona č. 449/2001 Sb. 
o myslivosti.

 NEGATIVNÍ DEFINICE CÍLOVÉHO TRHU

 POZITIVNÍ DEFINICE CÍLOVÉHO TRHU

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou při vlastnictví, držbě 
a používání zbraní, pokud se řídí zákonem č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném  
znění a při splnění kumulativních podmínek jako jsou:

•  ke vzniku újmy došlo při sportovní činnosti vykonávání pojištěným se zbraní nebo přímé souvislosti 
s ní.

•  pojištěný je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence zbraní kategorie definované dle  
zákona, či je fyzickou osobou, které držitel zdrojního průkazu nebo zbrojní licence a svěřil zbraň  
k výcviku na základě ustanovení §59 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění 
pozdějších předpisů.

•  ke vzniku újmy došlo na místě, na kterém je střelba prováděna v souladu s příslušným oprávněním 
k provozování střelby (střelnicích), dle provozního řádu a v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., kde 
je pro střelbu bezpečný prostor a je zajištěn dohledem odpovědné osoby a dále které je viditelně 
označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba možná pouze s vhodnými ochranný-
mi pomůckami.

Pojištění je určeno pro osoby starší 18 let. V roli pojistníka mohou vystupovat fyzické i právnické osoby.

Pro pochopení produktu nejsou potřebné žádné speciální znalosti v oblasti finanční gramotnosti zákaz-
níků, ani předchozí zkušenost se sjednáváním pojistných produktů. Produkt je dostatečně srozumitelný. 
Pojistné podmínky jsou rovněž srozumitelné z pohledu průměrného zákazníka.

Pojištění odpovědnosti

DRŽITELE ZBRANĚ
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