GOLFOVÉ POISTENIE
Platné od 1. 1. 2016
Poškodenie, zničenie alebo odcudzenie golfového
vybavenia
Limit plnenia na jednu škodu: 3 000 €
Spoluúčasť na jednu škodu: 30 €
Poistenie sa vzťahuje na osobné veci poisteného: golfové
palice (1 sada max. 14 kusov) golfový vak, golfový
vozík, golfové topánky, oblečenie a iné veci priamo
slúžiace k hre golf v počte 1 ks z každého druhu golfového
vybavenia (resp. 1 sada golfových loptičiek). Poistenie sa
taktiež vzťahuje na cudzie veci, pokiaľ ich poistený používa
oprávnene.
Poistené riziká:
−− akékoľvek náhla a nepredvídaná škodová udalosť
ktorá nie je v zmluvných dojednaniach čl. 6
vylúčená, najmä poškodenie alebo zničenie živelnou
udalosťou, odcudzenie poistenej veci (krádež vlámaním,
lúpežné prepadnutie)
−− škody spôsobené počas prepravy dopravným
prostriedkom, vrátane jeho nakládky a vykládky
−− škody spôsobené dopravnou alebo inou nehodou
následkom ktorej bol poistený zbavený možnosti
poistené veci opatrovať. Poistenie sa nevzťahuje na
škody spôsobené dopravnou nehodou, pokiaľ bola táto
spôsobená hrubým porušením dopravných predpisov
v cestnej premávke.
−− škody následkom poistených nebezpečenstiev, vzniknuté
v dobe, keď poistený predmet poistenia
a) odovzdal prepravcovi na prepravu na základe
potvrdenia, ktoré bolo vydané prepravcom alebo podľa
pokynov prepravcu uložil do priestoru určeného pre
spoločnú prepravu batožín
b) odovzdal do úschovy, na základe potvrdenia
c) uložil v ubytovacom zariadení, v ktorom je ubytovaný
−− Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté
v automatických úschovných schránkach
−− Právo na poistné plnenie nevzniká, ak poistená vec bola
stratená alebo odcudzená:
a) v čase, keď ju poistený ponechal bez dozoru;
b) stratou poistenej veci poisteným,
c) prostou krádežou, t.j. bez prekonania prekážky
slúžiacej na zabezpečenie vstupu do miestnosti v ktorej
sa poistená vec nachádza.
Poistené veci musia byť zabezpečené voči krádeži
vlámaním nasledovne:
Dvere uzamknuté funkčným zámkom (nie visiacim)
jednoduchého typu s cylindrickou alebo magnetickou
vložkou. Okná a iné otvory uzatvorené z vnútornej strany
miestnosti tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich
mechanického poškodenia alebo zničenia. Okná musia byť
riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom. Poistenie
sa vzťahuje na škody vzniknuté na poistených veciach
v zaparkovanom vozidle pokiaľ boli poistené veci uložené
v batožinovom priestore vozidla a vozidlo bolo riadne
uzamknuté.
V prípade odcudzenia (krádeže vlámaním a lúpeže)
je poškodený povinný oznámiť túto udalosť najbližšej
policajnej stanici. Od polície je potrebné si vyžiadať
potvrdenie o hlásení odcudzenia.

V oznámení musí byť uvedené:
a) kde a kedy k odcudzeniu prišlo,
b) aké veci boli odcudzené,
c) kde presne boli poistené veci uložené (napr. v
batožinovom priestore vozidla),
d) ak došlo k odcudzeniu z motorového vozidla, tak či
bolo auto uzamknuté a kde bolo zaparkované.
Škodu, ktorá nastala v ubytovacom zariadení, alebo na
stráženom parkovisku je poškodený povinný nahlásiť
majiteľovi, prípadne správcovi tohto zariadenia alebo
parkoviska a vyžiadať si zápis o príčinách vzniku aj rozsahu
škody. Škodu ktorá vznikla počas prepravy je poškodený
povinný nahlásiť prepravcovi a vyžiadať si potvrdenie o
príčine a rozsahu vzniknutej škody.
Poistenie sa dojednáva s plnením na novú cenu. V zmysle
zmluvných dojednaní čl. 9 bod 4 b) je do 18 mesiacov
od poistnej udalosti potrebné preukázať nadobudnutie
rovnakej alebo porovnateľnej veci. Pokiaľ to poškodený
nepreukáže, vzniká mu nárok na plnenie v časovej cene.
Poistenie nákladov za úhradu pohostenia spoluhráčov
pri údere „Hole in One“
Limit plnenia na jednu udalosť: 1 000 €
Spoluúčasť: 0 €
Za úder „Hole in One“ sa považuje prvý úder z odpaliska
na riadne normovanom golfom ihrisku, po ktorom skončí
golfová loptička priamo v jamke. Poistenému vzniká nárok
na poistné plnenie vo výške 1 000 €, ak zahrá „Hole In One“
na oficiálnom turnaji registrovanom v príslušnej golfovej
asociácii. Poistenie neplatí pre HCP dni / HCP tour.
Dokladom o zahratí úderu „Hole In One“ je originál platne
potvrdenej skóre karty podpísanej hráčom (poisteným),
zapisovateľom a zástupcom súťažného výboru turnaja.
Poistenie nákladov na zapožičanie golfového vybavenia
Limit plnenia na jednu udalosť: 600 €
Spoluúčasť:
a) Prenájom golfového vybavenia: 0 €
b) Nákup osobných vecí: 30 %
Poistenie sa dojednáva pre nasledujúce poistné udalosti:
−− omeškanie riadne zaregistrovaných batožín, ktoré boli
prepravované leteckým prepravcom a neboli poistenému
doručené do desiatich hodín po jeho prílete do cieľového
miesta v zahraničí
−− poškodenie, zničenie, alebo strata veci počas prepravy pri
ceste do zahraničia
Predmetom poistenia je náhrada výdavkov spojených
s prenájmom nevyhnutného golfového vybavenia. Za
nevyhnutné golfové vybavenie sa považujú golfové
palice, golfový vak a iné veci bez ktorých nie je možné sa
zúčastniť hry golf.
Predmetom poistenia je ďalej náhrada výdavkov na nákup
osobných vecí priamo slúžiacich k hre golf, ktoré nie je
možné prenajať, napríklad golfové topánky a oblečenie.
V prípade poistnej udalosti je poistený povinný doložiť
originál účtov za nájom golfového vybavenia, originál
účtov za nákup osobných vecí, doklady preukazujúce vznik
škody napr. letenku alebo iný cestovný doklad, písomné
potvrdenie od leteckého prepravcu s uvedením dôvodu
a dĺžky omeškania batožiny, potvrdenie o prevzatí batožiny
s uvedením dátumu a času prevzatia batožiny.

Poistenie zodpovednosti za škodu
Limit plnenia na 1 udalosť: 40 000 €
Sublimit pre škody na ušlom zisku následkom škody na
majetku: 10 000 €
Spoluúčasť: 30 €
Franšíza: 200 €
Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na právnym
predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škodu
v prípade škody na zdraví alebo škody na majetku, ktorá
bola spôsobená tretej osobe golfovou loptičkou, golfovou
palicou alebo golfovým vozíkom v súvislosti s golfovou hrou
na golfovom ihrisku.
Poistenie dojednané v tomto oddiele sa nevzťahuje na:
−− škody spôsobené poistenému alebo osobám blízkym
poistenému
−− škody spôsobené na veciach, ktoré patria poistenému
alebo sú vypožičané alebo zverené alebo poisteným
prevzaté za účelom splnenia zmluvného záväzku
−− pokuty, penále alebo iné platby majúce represívny,
exemplárny alebo preventívny charakter
−− škody nemateriálnej povahy napr. duševná alebo morálna
ujma, alebo škody v súvislosti s uplatnením práva na
ochranu osobnosti alebo inej nemateriálnej ujmy
Poistenie členských príspevkov
Limit plnenia na jednu udalosť: 1 200 €
Franšíza: 14 dní
Poistenie sa dojednáva pre prípad ak poistený nebude schopný
hrať golf v dôsledku neočakávaného a nepredvídateľného
úrazu alebo ochorenia. Predmetom poistenia je náhrada
členských príspevkov golfovému klubu, za obdobie počas
ktorého sa poistený nemohol zúčastniť hry golf.
Poistenie sa nevzťahuje na:
−− osoby staršie ako 70 rokov
−− členské príspevky ktoré neboli uhradené pre vznikom
úrazu alebo ochorenia
−− pomernú časť príspevkov ostatných členov v prípade
spoločného členstva
−− úrazy alebo choroby, ktoré vznikli následkom zdravotných
problémov existujúcich pred uhradením členských
príspevkov
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na členské príspevky počas
zdravotného obmedzenia trvajúceho 14 dní a menej.
V prípade, že zdravotné obmedzenie trvá 15 a viac dní, má
poistený nárok na náhradu členských príspevkov od prvého
dňa kedy sa nemohol zúčastniť hry golf.
Náhrada členských príspevkov sa vzťahuje len na obdobie
od 15. apríla do 15.októbra. Poistený má nárok na náhradu
pomernej časti členského príspevku vo výške 1/184 za
každý deň kedy sa následkom zdravotného obmedzenia
nemohol zúčastniť hry golf počas tohto obdobia.
V prípade poistnej udalosti je poistený povinný doložiť
potvrdenie lekára s popisom zdravotného obmedzenia,
potvrdenie o zaplatení členských príspevkov, potvrdenie
golfového klubu o tom, že poistený počas uplatňovanej
doby nehral v golfovom klube a že členské príspevky mu
neboli vrátené.
Územná platnosť poistenia
Územie celého sveta

