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Článek 1
Úvodní ustanovení

1.  Pojištění Golf plus, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.  s., 
Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění VPPCP 
1/16 (dále jen VPPCP), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami 
Golf plus DPPGP 1/16 (dále jen DPP) a příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.  Pojištění Golf plus je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět a rozsah pojištění

1.  Pojištění Golf plus se sjednává pro případ:
a)  poškození nebo zničení golfového vybavení živelní událostí;
b)  poškození nebo zničení golfového vybavení kapalinou z technických 

zařízení;
c)  odcizení golfového vybavení krádeží vloupáním nebo loupeží;
d)  ztráty golfového vybavení.

2.  Pojištění Golf plus se dále vztahuje na náklady vynaložené na proná-
jem náhradního golfového vybavení v případě, že:
a)  došlo k jeho poškození, zničení, odcizení nebo ztrátě;
b)  jeho poškození, zničení bylo způsobeno dopravcem;
c)  došlo k jeho nedodání nebo zpožděnému dodání dopravcem.

3.  Pojištění Golf plus se rovněž vztahuje na náklady vynaložené na zapla-
cení poplatku Green Fees v případě, že:
a)  došlo ke zrušení cesty;
b)  došlo k hospitalizaci či upoutání pojištěného na lůžko před nástupem 

i v průběhu cesty z důvodu náhlého onemocnění nebo úrazu;
c)  došlo ke zpoždění nebo zrušení spoje způsobeného dopravcem.

4.  Předmětem pojištění Golf plus jsou i náklady vzniklé v souvislosti se 
zahráním Hole-In-One v rámci oficiálního turnaje.

Článek 3
Povinnosti pojištěného

1.  Pojištěný je povinen v  případě odcizení nechat si příčinu, okolnosti 
a rozsah vzniklé škody potvrdit na nejbližší policejní stanici. V ostat-
ních případech je povinen uvedené zajistit od vedení hotelu, doprav-
ce, zdravotnického zařízení, pracovníka cestovní kanceláře, rozhodčí-
ho příslušného turnaje apod.

2.  Pojištěný je povinen bezprostředně po návratu z cesty předložit ozná-
mení škody se všemi doklady ke škodné události. Poškozené golfové 
vybavení je třeba uchovat a umožnit jeho prohlídku pojistitelem.

3.  Pojištěný je povinen mít golfové vybavení uložené v golfovém obalu 
(golfový bag).

Článek 4
Pojistná událost, pojistné plnění

1.  V  případě vzniku pojistné události na golfovém vybavení poskytuje 
pojistitel pojistné plnění ve výši nové hodnoty věci, tj. částky potřeb-
né k pořízení nové věci stejného druhu a parametrů, za ceny v místě 
bydliště pojištěného obvyklé. V případě poškození věci poskytuje po-
jistitel pojistné plnění ve výši účelně vynaložených nákladů na opravu 
věci, maximálně však do výše nové hodnoty věci.

2.  Výše pojistného plnění za všechny pojistné události během sjednané 
pojistné doby je omezena limitem pojistného plnění, který je sjednán 
v pojistné smlouvě.

3.  V  případě zahrání Hole-In-One, poskytne pojistitel pojištěnému po-
jistné plnění za náklady spojené s pohoštěním hráčů a hostů turnaje 
v klubovém baru, do výše limitu pojistného plnění. Pojištěný je povi-
nen předložit pojistiteli potvrzení od příslušného rozhodčího turnaje, 
včetně účtenky za pohoštění.

4.  Pojištění Golf plus se sjednává s následujícími limity pojistného plnění:
a)  Poškození, zničení, odcizení, ztráta golfového vybavení

Limit pro jednotlivou věc max. Celkový limit max.
25 000 Kč 35 000 Kč

b)  Náklady vynaložené na pronájem náhradního golfového vybavení

Limit na jeden den max. Celkový limit max.
2 000 Kč 10 000 Kč

c)  Náklady vzniklé se zaplacením poplatku Green Fees

Celkový limit max. 10 000 Kč

d)  Náklady vzniklé v souvislosti s Hole-In-One

Celkový limit max. 25 000 Kč

Článek 5
Výluky z pojištění

1.  V případě odcizení golfového vybavení neposkytne pojistitel pojistné 
plnění v případě, že k odcizení došlo:
a)  ze stanu nebo jiného zařízení majícího nepevné stěny nebo stropy 

z plachtovin a to ani tehdy, byl-li stan nebo podobné zařízení uzam-
čeno; to neplatí v případě, kdy pojištěný použil oficiálně provozovaný 
kempink;

b)  z automatických úschovných skříněk a uložených v úschovnách;
c)  ze společných prostor zařízení, ve kterém byl pojištěný ubytován;
d)  vytržením z ruky nebo stržením z ramene, krku, zad či jiné části těla;
e)  z  odstaveného uzamčeného automobilu nebo přívěsu v  době od 

22 hodin do 06 hodin, není-li v uvedeném čase přítomen pojištěný 
nebo osoba starší 18 let, pověřená hlídáním.

2.  Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě nákladů vzniklých se 
zaplacením poplatku Green Fees:
a)  při zrušení cesty (stornování zájezdu) z důvodu změny cestovních plá-

nů a záměrů;
b)  při zrušení cesty, neobdrží-li pojištěný do cílové země víza;
c)  při zrušení cesty na základě požadavku zaměstnavatele;
d)  při zrušení cesty, je-li předmětem jiného pojištění (storno zájezdu).

Článek 6
Výklad pojmů

Nad rámec výkladu pojmů uvedených v čl. 17, VPPCP se pro účely tohoto po-
jištění rozumí:
1.  Dokladem ke škodné události např. protokol policie, faktura za 

opravu poškozeného golfového vybavení, nabývací doklad k  zniče-
nému golfovému vybavení, doklad o zapůjčení golfového vybavení, 
fotodokumentace, potvrzení, účet za pohoštění v rámci Hole-In-One, 
lékařská zpráva, doklad o  zaplacení Green Fees, nákupy s  rozpisem 
jednotlivých položek.

2.  Golfovým vybavením běžné vybavení, které hráč při golfové hře uží-
vá, například hole, míčky, vaky na hole, oblečení. Za golfové vybavení 
se však pro účely tohoto pojištění nepovažují osobní doplňky hráče, 
např. golfové hodinky, speciální dalekohledy, zaměřovače, počítadla, 
elektronické diáře a další elektronická zařízení využívaná k podpoře 
golfové hry.

3.  Green Fees zaplacení poplatku za hru na golfovém hřišti.
4.  Hole -In-One zahrání jamky na jeden úder v rámci oficiálního turnaje.
5.  Hospitalizací, hospitalizace pojištěné osoby z důvodu nemoci nebo 

úrazu trvající nejméně 24 hodin.
6.  Náhlým onemocněním náhlá porucha zdraví, která přímo ohrožuje 

zdraví nebo život pojištěného nezávisle na jeho vůli a vyžaduje nut-
nou a neodkladnou zdravotní péči.

7.  Odcizením věci krádeží vloupáním přivlastnění si pojištěné věci, její 
části nebo jejího příslušenství způsobem, při kterém pachatel proka-
zatelně překonal překážky a  zmocnil se jí jedním z  dále uvedených 
způsobů:
a)  do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je otevřel nástroji, 

které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;
b)  do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
c)  uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně 

zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo 
loupeží.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
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 Za místo pojištění se pro účely tohoto pojištění rozumí:
a)  zařízení, ve kterém je pojištěný ubytován;
b)  uzamčený automobil, který pojištěný využívá k cestování.

 Za odcizení věcí krádeží vloupáním se nepovažuje přivlastnění si 
pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství v případech, kdy ke 
vniknutí do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způso-
bem (např. beze stop násilí, použitím shodného klíče).

8.  Odcizením věci loupeží přivlastněním si pojištěné věci, její části 
nebo jejího příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému 
nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezpro-
středního násilí.

9.  Únikem kapaliny z technického zařízení:
a)  voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží; vodovodní zaříze-

ní je přivádějící a odvádějící potrubí vody s výjimkou dešťových svo-
dů; nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor;

b)  kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového nebo dálkového 
topení, médium solárních nebo chladivo klimatizačních systémů;

c)  hasící médium vytékající ze samočinného hasicího zařízení.
10.  Úrazem neúmyslné, náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo 

vlastní tělesné síly nebo neúmyslné, neočekávané a  nepřerušené 

působení vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, 
elektrického proudu a  jedů (s  výjimkou jedů mikrobiálních a  látek 
poškozujících imunitní systém), nezávisle na vůli pojištěného, a které 
způsobilo tělesné poškození pojištěného nebo jeho smrt.

11.  Uzamčeným automobilem uzamčené motorové vozidlo, které pojiš-
těný použil pro svou cestu včetně uzamykatelného příslušenství (pří-
věs, střešní nosič, střešní box).

12.  Ztrátou, ztráta předmětu pojištění v případě, kdy je pojištěný zbaven 
možnosti ochrany svých věcí v  důsledku smrti, ztráty vědomí nebo 
úrazu.

13.  Živelní událostí požár, výbuch, přímý úder blesku do pojištěné věci, 
pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části, vich-
řice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, se-
suv nebo zřícení sněhových lavin, dopravní nehoda.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.


