GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ
Platné od 1. 1. 2016

Poškození, zničení nebo odcizení golfového vybavení
Limit plnění na jednu škodu 75 000 CZK
Spoluúčast na jednu škodu 750 CZK
Pojištění se vztahuje na osobní věci pojištěného: golfové hole (1 sada max. 14 kusů) golfový
bag, golfový vozík, golfová obuv, oblečení a jiné věci přímo sloužící ke golfové hře v počtu
1 ks z každého druhu golfového vybavení (resp. 1 sada golfových míčků). Pojištění se taktéž
vztahuje i na cizí věci, pokud je pojištěný používá oprávněně.
Pojištění rizika:
−− Jakákoli náhlá a nepředvídatelná škodní událost, která není ve smluvních dojednáních čl. 6
ve výluce.
−− Škody způsobené po dobu přepravy dopravním prostředkem, včetně jeho nakládky a
vykládky.
−− Škody způsobené dopravní nebo jinou nehodou následkem které byl pojištěný zbavený
možnosti pojištěné věci opatrovat. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené dopravní
nehodou, pokud byla tato nehoda způsobena hrubým porušením dopravních předpisů.
−− Škody následkem pojištěných nebezpečí, vzniklé v době, kdy pojištěný předmět pojištěný
a) odevzdal přepravci na přepravu na základě potvrzení, které bylo vydané přepravcem nebo
podle pokynů přepravců uložil do prostoru určeného pro společnou přepravu zavazadel
b) odevzdal do úschovy na základě potvrzení
c) uložil v ubytovacím zařízení, ve kterém je ubytovaný
−− Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v automatických úschovných schránkách.
−− Právo na pojistné plnění nevzniká, pokud pojištěná věc bylo ztracena či odcizena
a) v době, kdy ji pojitěný ponechal bez dozoru
b) ztrátou pojištěné věci pojištěným
c) odcizením pojištěné věci bez překážky sloužící na zabezpečení vstupu do místnosti, ve
které se pojištěná věc nachází
Pojištěné věci musí být zabezpečené vůči krádeži vloupáním následovně:
Dveře uzamčené funkční zámkem (ne visacím) jednoduchého typu s cylindrickou nebo
magnetickou vložkou. Okna a jiné otvory uzavřené z vnitřní strany místnosti tak, že je není
možné z venčí otevřít bez jejich mechanického poškození nebo zničení. Okna musí být řádně
zabezpečena uzavíracím mechanismem. Pojištění se vztahuje na škody vzniklé na pojištěných
věcech v zaparkovaném vozidle pokud byly pojištěné věci uložené v zavazadlovém prostoru
vozidla a vozidlo bylo řádně uzamčeno.
V případě odcizení (krádež vloupáním nebo loupež) je poškozený povinen oznámit tuto
událost nejbližší policejní stanici. Od policie je zapotřebí si vyžádat potvrzení o hlášení
odcizení. V oznámení musí být uvedeno:
a) kde a kdy k odcizení došlo,
b) jaké věci byly odcizeny,
c) kde přesně byly pojištěné věci uloženy (např. v zavazadlovém prostoru vozidla),
d) jak došlo k odcizení z motorového vozidla, zda bylo auto uzamčeno a kde bylo
zaparkováno.
Škodu, která nastala v ubytovacím zařízení, nebo na střeženém parkovišti je poškozený
povinen nahlásit majiteli, případně správci tohoto zařízení nebo parkoviště a vyžádat si Zápis
o příčinách vzniku i rozsahu škody.
Škodu, která vznikla během přepravy, je poškozený povinen nahlásit přepravci a vyžádat si
potvrzení o příčině a rozsahu vzniklé škody.
Pojištění se sjednává s plněním na novou cenu. Ve smyslu smluvních dojednání čl. 9 bo 4 b) je
do 18 měsíců od pojistné události zapotřebí prokázat nabytí stejné nebo podobné věci. Pokud
tak poškozený neučiní, vzniká mu nárok na plnění v časové ceně.
Pojištění nákladů za úhradu pohoštění spoluhráčů při úderu „Hole in one“
Limit plnění na jednu událost 25 000 CZK
Spoluúčast 0 CZK
Za úder „Hole in one“ se považuje první úder z odpaliště na řádně normovaném golfovém
hřišti, po kterém skončí golfový míček přímo v jamce. Pojištěnému vzniká nárok na pojistné
plnění ve výši 1 000 €, pokud zahraje „Hole in one“ na oficiálním turnaji registrovaném
v příslušné golfové asociaci. Pojištení neplatí pro HCP dny/HCP tour. Dokladem o zahrání
„Hole in one“ je originál platné a potvrzené score-card podepsané hráčem (pojištěným),
zapisovatelem a zástupcem soutěžního výboru turnaje.

Pojištění nákladů na vypůjčení golfového vybavení
Limit plnění na jednu událost 15 000 CZK
Spoluúčast
a) pronájem golfového vybavení 0 CZK
b) nákup osobních věcí 30 %
Pojištění se sjednává pro následující pojistné události:
−− Zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel, které byly přepravované leteckým přepravcem
a nebyly pojištěnému doručeny do 10 hodin po jeho příletu do cílového místa v zahraničí.
−− Poškození, zničení nebo ztráta věci po dobu přepravy při cestě do zahraničí.
Předmětem pojištění je náhrada výdajů spojených s pronájmem nevyhnutelného golfového
vybavení. Za nevyhnutelné golfové vybavení se považují golfové hole, golfový bag, a jiné věci
bez kterých není možné se zúčastnit golfové hry.
Předmětem pojištění je dále náhrada výdajů na nákup osobních věcí přímo sloužící ke hře golf,
které není možné pronajmout, například golfová obuv a oblečení.
V případě pojistné události je pojištěný povinen doložit originál účtů za nájem golfového
vybavení, originál účtu za nákup osobních věcí, doklady prokazující vznik škody např. letenku
nebo jiný cestovní doklad, písemné potvrzení od leteckého přepravce s uvedením důvodu a
délky zpoždění zavazadla, potvrzení o převzetí zavazadla s uvedením datumu a času převzetí
zavazadla.
Pojištění odpovědnosti za škodu
Limit plnění na událost 1 000 000 CZK
Sublimit na škody na úšlém zisku následkem škody na majetku 25 000 CZK
Spoluúčast 750 CZK
Franšíza 5 000 CZK
Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právními předpisy stanovenou odpovědnost
pojištěného za škodu v případě škody na zdraví nebo majetku, která bylo způsobena třetí
osobě golfovým míčkem, golfovou holí nebo golfovým vozíkem v souvislosti s golfovou hrou
na golfovém hřišti.
Pojištění sjednané v tomto oddíle se nevztahuje na:
−− škody způsobené pojištěnému nebo osobám blízkým pojištěnému
−− škody způsobené na věcech, které patří pojištěnému nebo jsou vypůjčené nebo svěřené
nebo pojištěným převzaté za účelem splnění smluveného závazku
−− pokuty, penále nebo jiné platby mající represivní, exemplární nebo preventivní charakter
−− škody nemateriální povahy např. duševní nebo morální újma, nebo škody v souvislosti
s uplatněním práva na ochranu osobnosti nebo jiné nemateriální povahy
Pojištění členských příspěvků
Limit plnění na událost 30 000 CZK
Spoluúčast 14 dnů
Pojištění se sjednává pro případ, že pojištěný nebude schopen hrát golf v důsledku
neočekávaného a nepředvídatelného úrazu nebo nemoci. Předmětem pojištění je náhrada
členských příspěvků golfovému klbu, za období po které se nebude pojištěný schopen
zúčastnit golfové hry.
Pojištění se nevztahuje na:
−− osoby starší 70 let
−− členské příspěvky, které nebyly uhrazeny před vznikem úrazu nebo onemocnění
−− poměrnou část příspěvků ostatních členů v případě společného členství
−− úrazy nebo nemoce, které vznikly následkem zdravotních problémů existujících před
uhrazením členských příspěvků
Pojištění se nevztahuje na členské příspěvky po dobu zdravotního omezení trvajícího 14 dnů
a méně. V případě, že zdravotní omezení trvá 15 a více dnů, má pojištěný nárok na náhradu
členských příspěvků od prvního dne, kdy se nemohl hry zúčastnit.
Náhrada členských příspěvků se vztahuje pouze na období od 15.4. do 15.10. Pojištěný má
nárok na náhradu poměrné části členského příspěvku ve výši 1/184 za každý den, kdy se
následkem zdravotního omezení nemohl zúčastnit golfové hry po dobu tohoto období.
V případě pojistné události je pojištěný povinen doložit potvrzení lékaře s popisem
zdravotního omezení, potvrzení o zaplacení členských příspěvků, potvzení golfového klubu o
tom, že pojištěný po dobu uplatňované doby nehrál v golfovém klubu a že členské příspěvky
mu nebyly vráceny.
Územní platnost
Celý svět

