
POJIŠTĚNÍ
DRŽITELŮ ZBRANÍ

Představujeme Vám NOVÉ a JEDINEČNÉ pojištění na trhu určené pro držitele zbraní.

Jedná se o kombinaci pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění právní ochrany, což je 
v současnosti na trhu unikátní a ojedinělé pojištění.

Pojišťovna HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Pojišťovna právní ochrany D.A.S. připravily ojedinělý 
produkt na trhu, který umožní všem legálním držitelům zbraní pojistit se proti případným újmám jiným 
osobám a současně také uzavřít pojištění právní ochrany.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DRŽITELE ZBRANĚ
Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost 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 může jej sjednat osoba s trvalým pobytem  
na území ČR.

Pojištění se vztahuje na případy kdy:
 »  Ke vzniku újmy došlo při zážitkové nebo sportovní činnosti vykonávané 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 ochrannými pomůckami

Pojištění se vztahuje na jakékoliv újmy na zdraví způsobené jiným osobám, ke kterým došlo při zážitkové nebo 
sportovní činnosti vykonávané pojištěným se zbraní nebo v přímé souvislosti s ní na vyhrazených místech 
(manipulace se zbraní, nabíjení, vybíjení, náhodný výstřel, odražená střela).

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY DRŽITELE ZBRANĚ
Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých 
nákladů.

Rozsah pojištění (na jaké právní vztahy se pojištění vztahuje):
 » Nutná obrana a krajní nouze
 » Nároky na náhradu újmy (na zdraví nebo jmění)
 » Nedbalostní trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné delikty
 » Odebrání zbrojního průkazu
 » Nároky a spory ze smluv



ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY
(na jaké právní vztahy se pojištění vztahuje)

NUTNÁ OBRANA A KRAJNÍ NOUZE
Pojištění se vztahuje i na případy, kdy je trestní řízení zahájeno z důvodu podezření na spáchání úmyslného deliktu, 
budou-li na základě důkazů předložených pojištěnou osobou existovat vyhlídky na úspěšné uplatnění okolností vylučujících 
protiprávnost v podobě nutné obrany nebo krajní nouze.
Pojištění odpovědnosti a právní ochrany v případě nutné obrany nebo krajní nouze není omezeno jen na místa s oprávněním 
k provozování střelby (střelnicích). Vztahuje se na územní platnost dle pojistných podmínek.

NÁROKY NA NÁHRADU ÚJMY
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného, pokud uplatňuje proti jiné osobě nárok: 
a) na náhradu újmy na zdraví nebo 
b)  na náhradu újmy na jmění, pokud újma byla pojištěnému způsobena porušením zákona, nikoli porušením smluvní 

povinnosti, nebo pokud se jedná o újmu, za kterou je ve smyslu zákona objektivně odpovědná jiná osoba.

TRESTNÉ ČINY, PŘESTUPKY, DISCIPLINÁRNÍ, KÁRNÉ A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY
Pojištění se vztahuje na obhajobu pojištěného v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném a jiném správním řízení, které 
je proti němu vedeno pro protiprávní jednání v souvislosti s legálním držením střelné zbraně při sportovní činnosti nebo pro 
účely sportovní činnosti.

ODEBRÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU
Pojištění se vztahuje na právní zastoupení pojištěného v případě řízení s příslušnými státními orgány o odebrání 
nebo odejmutí a navrácení zbrojního průkazu v souvislosti s legálním držením střelné zbraně při sportovní činnosti nebo 
pro účely sportovní činnosti, budou-li i na základě důkazů předložených pojištěnou osobou existovat vyhlídky na úspěch 
v takovém řízení.

NÁROKY A SPORY ZE SMLUV
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve sporech ze smluv, jejichž předmětem je legálně 
držená zbraň pro účely sportovní činnosti.

ROZSAH KRYTÍ Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
A PRÁVNÍ OCHRANY DRŽITELE ZBRANĚ

CENA ROČNÍHO POJIŠTĚNÍ
Pojištění odpovědnosti: 380 Kč
Pojištění právní ochrany: 300 Kč (volitelné připojištění)

DRUH POJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÁ RIZIKA LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
držitele zbraně

újma na zdraví nebo usmrcení jiné osoby 20 000 000 Kč

škoda na hmotné věci, poranění nebo usmrcení zvířete 500 000 Kč

finanční škoda (ztráta výdělku, ušlý zisk) 100 000 Kč

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY
držitele zbraně

nároky na náhradu újmy (na zdraví nebo jmění) 500 000 Kč

trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné delikty 500 000 Kč

odebrání zbrojního průkazu 500 000 Kč

nároky a spory ze smluv 500 000 Kč

ÚZEMNÍ PLATNOST ČR, EU, státy Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie

e-mail: info@halali.cz    
zelená linka: 800 130 649


