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Tento dokument shrnuje nejdůležitější informace týkající se tohoto pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní 
informace o produktu jsou obsaženy v kompletní dokumentaci k pojištění.

O jaký typ pojištění se jedná?
Golfové pojištění poskytuje krytí golfistů (uvedených v pojistce) a jejich golfového vybavení.

Co je pojištěno?
Golfové vybavení – Náklady na obnovu,
opravu nebo náhradu vašeho vybavení při
ztrátě, poškození či krádeži.
Osobní majetek – Náklady na obnovu,
opravu nebo náhradu vašich osobních věcí při
ztrátě, poškození či krádeži.
Osobní odpovědnost – Vaše právní
odpovědnost, pokud byste při hraní golfu
zavinili poranění nebo poškození třetí strany či
jejího majetku.
Poškození majetku třetí strany – Ztráty
nebo poškození majetku druhých, k nimž
dojde při hraní golfu a které nejsou
způsobeny nedbalostí.
Úraz – Vyplatí jednorázovou částku, pokud při
hraní golfu nebo při návštěvě golfové akce
utrpíte úraz s následkem smrti či s trvalými
následky.
Hospitalizace – Výplata denní částky, pokud
jste hospitalizováni v důsledku zranění při
golfu.
Startovné – Vyplatí náhradu za nevratnou část
startovného v soutěži, které se nemůžete
zúčastnit z důvodu nemoci nebo zranění.
Stomatologické ošetření – Výdaje na
ošetření zubů po úrazu, který urpíte při
odpalování nebo v souvislosti s odpalováním.
Klubové příspěvky – Vyplatí náhradu za
nevratnou část členských příspěvků v
případě, že nemůžete hrát golf kvůli nemoci,
zranění nebo nezaměstnanosti zapříčiněné
úrazem z golfu.
Hole-In-One – Vyplatí vaši účtenku z baru,
pokud zahrajete hole-in-one při turnaji nebo v
klubové soutěži.

Co není pojištěno?
Nároky, u kterých nemůžete poskytnout
dostatečné podpůrné důkazy.

Jakékoli nároky mimo dobu pojištění.
Vyšší nároky, než jsou limity plnění (a případné
sublimity, pokud jsou uplatňovány) uvedené ke
každému druhu pojištění.
Zranění, jež utrpí váš zaměstnanec nebo nejbližší
příbuzný.
Krádež z vozidla, které je zaparkováno před
místem nebo v blízkosti místa bydliště či
zaměstnání.
Krádež z vozidla mezi 22.00 a 8.00 hod.

Krádež golfového vybavení ponechaného v
průběhu hry bez dozoru venku mimo golfové
hřiště.
Hole-in-one nebylo zahráno během 18-ti
jamkového turnaje nebo klubové soutěži.

Existují nějaká omezení krytí?
Pojištění se vztahuje pouze na obyvatele
České republiky.
Vybavení ukradené z vozidla, pokud nebylo v
uzamčeném kufru nebo uzavřeném
zavazadlovém prostoru s důkazem násilného
vniknutí, které je doloženo policejním hlášením.
Vaše pojistná smlouva může obsahovat věkový
limit pro pojištěné osoby a určité úrovně krytí
mohou být omezeny věkem.
Pro uplatnění pojistné ochrany dodržte
Všeobecné pojistné podmínky.
Obecná vyloučení se vztahují na celou pojistku a
každý druh pojištění obsahuje vyloučení
konkrétně pro daný druh.



Kde se na mne vztahuje krytí?
Teritoriální rozsah pojistného krytí platí po celém světě.

Jaké mám povinnosti?
• Před uzavřením pojištění odpovězte na všechny otázky co nejpravdivěji a nejpřesněji.
• Přečtěte si pečlivě svou pojistnou smlouvu, abyste měli jistotu, že máte krytí, které potřebujete.
• Informujte nás co nejdříve, pokud dojde ke změnám okolností, které mohou ovlivnit vaše krytí, nebo pokud je

pravděpodobné, že budete muset uplatnit nárok.
• Měli byste věnovat přiměřenou péči ochraně své osoby a svého majetku vůči nehodě, zranění, ztrátě a poškození a

jakýkoli nárok minimalizovat.

Kdy a jak mám platit?
Pojistné se platí najednou, není-li dohodnuto jinak, aby bylo možné využívat pojistnou ochranu. Veškerá
pojistná ochrana skončí, pokud je platba neúplná či zamítnutá nebo pokud je pojistka zrušena.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Vaše pojištění je sjednáno na období uvedené ve vašem přehledu pojištění – pojistce.

Jak mohu smlouvu zrušit?
Máte právo zrušit pojistnou smlouvu do 14 dní od uzavření nebo do dne, kdy obdržíte pojistnou dokumentaci, podle
toho, co je později. Pokud si přejete svou pojistku zrušit, nahlédněte do textu pojistné smlouvy nebo se obraťte na
nás na telefonním čísle 224 235 210 nebo e-mailem golfplan@golfplan.cz. Všechny detaily ke zrušení pojistné
smlouvy jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách.
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