
 IPID 08/2022 
 

 

 

GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ  
Informačn í dokument o pojistném produktu  

Společnost:  

Colonnade Insurance S.A. se sídlem Rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk,  zapsaná pod registračním číslem B 61605  

jednající prostřednictvím  

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 044 85 297, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce č. 77229 (dále jen „pojistitel“) 

Produkt: Golfové pojištění 

Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich uvedených.  

O jaký druh pojištění se jedná? 

Úrazové a Golfové pojištění poskytuje krytí golfistů (uvedených v pojistce) a jejich golfového vybavení. 

 

Co je předmětem pojištění? 

 

 

Předmětem pojištění mohou být dle sjednaného  

rozsahu pojištění následující krytí: 

 

✓ Úraz – Vyplatí jednorázovou částku, pokud při 
hraní golfu nebo při návštěvě golfové akce 
utrpíte úraz s následkem smrti  
 

✓ Hospitalizace – Výplata denní částky, pokud 
jste hospitalizováni v důsledku zranění při 
golfu. 
 

✓ Stomatologické ošetření – Výdaje na 
ošetření zubů po úrazu, který utrpíte při 
odpalování nebo v souvislosti s odpalováním. 
 

✓ Trvalé tělesné poškození - Pokud pojištěná 
osoba utrpí trvalé tělesné poškození následkem 
úrazu, poskytne pojistitel pojištěné osobě 
pojistné plnění ve výši níže uvedeného procenta 
z příslušné pojistné částky a to od 50 % včetně. 

 

✓ Úplná trvalá invalidita - Pokud se pojištěná 
osoba stane úplně trvale invalidní následkem 
úrazu, poskytne pojistitel pojištěné osobě 
pojistné plnění ve výši příslušné pojistné částky. 

 
✓ Golfové vybavení – Volitelné krytí: Náklady na 

obnovu, opravu nebo náhradu vašeho 
vybavení při ztrátě, poškození či krádeži. 
 

✓ Osobní majetek – Volitelné krytí: Náklady na 
obnovu, opravu nebo náhradu vašich osobních 
věcí při ztrátě, poškození či krádeži v souvislosti 
s hraním golfu 
 

✓ Odpovědnost za škodu – Vaše právní 
odpovědnost, pokud byste při hraní golfu 
zavinili poranění nebo poškození třetí strany či 
jejího majetku. 
 

 

 

Na co se pojištění nevztahuje? 

 

Škody a újmy vzniklé v důsledku či souvislosti s: 
 
 Hole-in-one, které nebylo zahráno během 18 jamkového 

turnaje nebo klubové soutěži 
 

 Jakýmikoliv nároky vzniklými  mimo dobu pojištění 
 
 Krádeží z vozidla mezi 22.00 a 8.00 hod 
 
 Krádeží z vozidla, které je zaparkováno před místem nebo v 

blízkosti místa bydliště či zaměstnání 
 
 Krádeží golfového vybavení ponechaného v průběhu hry bez 

dozoru venku mimo golfové hřiště 
 
 Zraněním, jež utrpí váš zaměstnanec nebo nejbližší 

příbuzný 
 

 Nároky a událostmi mimo rozsah výslovně sjednaný ve Vaší 
pojistné smlouvě 

 

Úplný rozsah výluk naleznete v pojistných podmínkách a vaší pojistné 
smlouvě.  

 

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

 

! Pojistné krytí lze sjednat osobám mladším 99 let 
 

! Profesionální golfisté si nemohou sjednat pojištění Hole-In-One. 
 

! Osobám nad 70 let je plnění z úrazových krytí kráceno o 50 % 
 

 

 

 

Další omezení v pojistném krytí najdete v pojistných podmínkách a 
v pojistné smlouvě 
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✓ Startovné – Vyplatí náhradu za nevratnou část 
startovného v soutěži, které se nemůžete 
zúčastnit z důvodu nemoci nebo zranění 
 

✓ Hole-In-One – Vyplatí vaši účtenku z baru, 
pokud zahrajete hole-in-one při turnaji nebo v 
klubové soutěži. 
 

✓ Klubové příspěvky – Vyplatí náhradu za 
nevratnou část členských příspěvků v 
případě, že nemůžete hrát golf kvůli nemoci, 
zranění nebo nezaměstnanosti zapříčiněné 
úrazem z golfu 

 

 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 

✓ Pojištění se vztahuje na celý svět 
 

 

 

 

Jaké mám povinnosti? 

Povinnosti před uzavřením pojištění: 

• Uvést pravdivé a úplné informace týkající se sjednávaného pojištění 

Povinnosti v průběhu trvání pojištění: 

• Oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu. Nečinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje pojistné riziko a učinit přiměřená opatření, 
která zabrání vzniku pojistné události, případně zmírní její následky  

• Platit pojistné ve lhůtě splatnosti, pokud se s pojistitelem nedohodnou jinak 

Povinnosti v případě vzniku škodní události:  

• Oznámit vznik škodní události pojistiteli, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy škodní událost nastala 

• Předložit veškeré doklady, které prokazují nárok na pojistné plnění a nezbytné doklady vyžádané pojistitelem 

 

 

 

Kdy a jak provádět platby? 

  Platbu pojistného (nebo jeho první splátku) je nutné uhradit vždy při sjednání smlouvy, není-li ujednáno jinak 

 

 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?  
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění v případě uhrazení pojistného a končí uplynutím pojistné doby, 
pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. 
Pojistné krytí dále končí dosažením věku 99 let, zánikem pojistného zájmu, smrtí pojištěné osoby a případně dohodou. 
  

 

 

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pokud jsme pojistnou smlouvu uzavřeli na dálku (např. přes internet), můžete bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy do 14 dnů od 
jejího uzavření nebo ode dne, kdy Vám byly sděleny pojistné podmínky (pokud k tomu došlo až po uzavření smlouvy). 

Pojištění můžete předčasně ukončit zejména: 
• jeho výpovědí: 
- do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi; 
- do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění; pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi; 
• dohodou s námi;  
• odstoupením od pojistné smlouvy. 
 

Další možnosti naleznete v pojistných podmínkách. 

  
 


