
Představujeme: NOVÝ PRODUKT 
POJIŠTĚNÍ SPOLEČNÉHO LOVU

         

Druh pojištění KLASIK OPTIMUM

Pojištění odpovědnosti 
pořadatele společného lovu

•  újma na zdraví / usmrcení jiné osoby - 5 000 000 Kč
•  škoda na hmotné věci, poranění/ usmrcení zvířete - 100 000 Kč
•  fi nanční škoda - 50 000 Kč
•  spoluúčast 10% (minimálně 1 000 Kč)

Pojistné: 1 000 Kč / den

•  újma na zdraví / usmrcení jiné osoby - 20 000 000 Kč
•  škoda na hmotné věci, poranění / usmrcení zvířete - 500 000 Kč
•  fi nanční škoda - 100 000 Kč
• spoluúčast 10% (minimálně 1 000 Kč)

Pojistné: 2 500 Kč/ den

Pojištění úrazu účastníka 
společného lovu

•  za dobu nezbytného léčení následkem úrazu - 30 000 Kč
•  při trvalém následku úrazu - 70 000 Kč
•  v případě smrti následkem úrazu - 50 000 Kč
Pojistné: 50 Kč/ osoba / den

•  za dobu nezbytného léčení následkem úrazu - 30 000 Kč
•  při trvalém následku úrazu - 90 000 Kč
•  v případě smrti následkem úrazu - 100 000 Kč
Pojistné: 70 Kč/ osoba / den

Pojištění Ioveckého psa
na společném lovu
(volitelné)

•  léčebné výlohy v případě úrazu psa na společném lovu - 10 000 Kč
•  úhyn psa na společném lovu - 10 000 Kč
•  spoluúčast 1 000 Kč

Pojistné: 120 Kč/ pes/ den

•  léčebné výlohy v případě úrazu psa na společném lovu - 15 000 Kč
•  úhyn psa na společném lovu - 15 000 Kč
•  spoluúčast 1 500 Kč

Pojistné: 190 KČ/ pes / den

Pojištění odpovědnosti
lovce na společném lovu 
(volitelné)

•  újma na zdraví / usmrcení jiné osoby - 20 000 000 Kč
•  škoda na hmotné věci, poranění / usmrcení zvířete, fi nanční škoda - 500 000 Kč
Pojistné: 90 Kč/ osoba / den

HORNÍ HRANICE POJISTNÉHO PLNĚNÍ, POJISTNÉ (na 1 pojistnou událost):

Další informace:  telefon: 224 947 435 • e-mail: info@halali-pojistovna.cz • zelená (bezplatná) linka: 800 130 649 • www.halali-pojistovna.cz
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Předmětem tohoto pojištění je ochrana pořadatele  
společného lovu proti újmám vzniklým při pořádání 
společného lovu, které nepokrývá individuální povinné 
pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti dle zá-
kona o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších  
předpisů. 
Pojištění si sjednává právnická / fyzická osoba – držitel 
/ uživatel honitby (vlastník honitby, myslivecký spolek 
apod.), resp. osoba s pojistným zájmem na tomto po-
jištění (lovecká agentura apod.) - pořadatel společného 
lovu.

Pojištěnými jsou:

a) pro případ pojištění odpovědnosti (např. při nezjiště-

ném viníku střelného zranění)  
- pořadatel společného lovu,

b) pro případ pojištění úrazu 
- osoby jmenovitě uvedení na seznamu 
– účastníci společného lovu, tj. lovci, honci, psovodi a 
další osoby organizačně zabezpečující společný lov,

c) pro případ pojištění loveckého psa (léčebné výlohy, 
úhyn) 
– psovodi loveckých psů uvedení na seznamu  
(vč. plemen a jmen loveckých psů, a jejich majitelů),

d) pro případ pojištění odpovědnosti – lovec (např. 

zahraniční host).    
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