Dodatek č. 2
ke Skupinové pojistné smlouvě o pojištění majetku členů
ČMMJ - loveckých psů č. 1000007110 ze dne 18. května 2010

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
se sídlem Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
IČ: 60192402
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224
jednající: Ing. Miroslavem Krausem, předsedou představenstva, a JUDr. Jiřím Kšicou, členem
představenstva
(dále jen „pojišťovna“)
a
Českomoravská myslivecká jednota, o.s.
se sídlem Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
IČ: 00443174
jednající: Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou, a Ing. Jaroslavem Kostečkou, Ph. D., jednatelem
jako pojistník - plátce pojistného
(dále jen „ČMMJ“)
uzavírají
v souladu se zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, občanským zákoníkem,
v platném znění, a s Všeobecnými pojistnými podmínkami VPPM 2010
tento
Dodatek č. 2
ke Skupinové pojistné smlouvě o pojištění majetku členů
ČMMJ - loveckých psů č. 1000007110 ze dne 18. května 2010,
ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Skupinová pojistná smlouva“)

1. Článek I, odst. 1. Skupinové pojistné smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
1. Tato smlouva se vztahuje na škody způsobené na majetku členů ČMMJ – loveckých psech.
Z pojištění jsou kryty škody, vzniklé v důsledku poranění nebo smrti loveckého psa způsobené
lovenou zvěří na společném lovu na prase divoké (dále jen „černá zvěř“) a při norování.

2. Článek I, odst. 4. Skupinové pojistné smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
4. Z této pojistné smlouvy má pojištěný právo, aby pojišťovna nahradila škodu, vzniklou
poraněním nebo smrtí loveckého psa způsobenou lovenou zvěří na společném lovu na černou
zvěř a při norování.
3. Článek V, odst. 1. Skupinové pojistné smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
1. Výše pojistného se sjednává jednorázovou částkou ve výši 300.000,- Kč ročně a tuto hradí
pojistník na účet pojišťovny číslo 129307011/0100 vedený u Komerční banky, a. s., Praha 1,
variabilním symbolem je číslo této pojistné smlouvy. Pojistné na běžný kalendářní rok je
splatné do 31. 12. předcházejícího roku.
Pojistné na kalendářní rok 2012 je splatné ve dvou splátkách, záloha ve výši 10.000,- Kč je
splatná do 31. 03. 2012, zbývající část pojistného ve výši 290.000,- Kč je splatná
do 30. 06. 2012.
4. Tento Dodatek č. 2 ke Skupinové pojistné smlouvě nabývá účinnosti dne 01. 06. 2012.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, po třech pro každou smluvní stranu.
6. Dodatek č. 2 bude zveřejněn ve Věstníku ČMMJ nejpozději v den jeho účinnosti a současně bude
zaslán všem organizačním jednotkám a klubům ČMMJ.

V Praze dne 23. 05. 2012

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

Ing. Miroslav Kraus v. r.
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Palas v. r.
předseda

JUDr. Jiří Kšica v. r.
člen představenstva

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph. D., v. r.
jednatel

