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V souladu s platnými právními předpisy Vám jako zájemci o uzavření pojistné smlouvy sdělujeme níže 
uvedené informace. Dokument slouží k základnímu seznámení s nabízeným pojištění a vzhledem k ome-
zenému rozsahu obsahuje jen nejdůležitější údaje, které mohou být pro tento účel též v nezbytné míře 
zobecněny. Dokument nemůže nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí.

Upozornění: v pojistné smlouvě lze po dohodě obou stran ujednat některé parametry pojištění odchylně 
od informace obsažené v tomto dokumentu. Pojistná smlouva má v takovém případě přednost, tj. platí 
údaje v ní stanovené (týká se zejména rozsahu pojistného krytí a výčtu výluk).

Pojišťovna/pojistitel Allianz pojišťovna, a. s.
Sídlo Česká republika, 186 00 Praha 8, Ke Štvanici 656/3
Informace o registraci IČ 47115971, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 1815

Právní forma akciová společnost
Předmět činnosti pojišťovací, zajišťovací a související činnosti
Email klient@allianz.cz
Telefon 841 170 000
Web www.allianz.cz 

Allianz pojišťovna, a. s. dobrovolně dodržuje Kodex etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven, který 
je přístupný na www.cap.cz.

Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojistitele je přístupná zde: http://www.allianz.cz/o-spolecnosti/o-
-spolecnosti/.

Údaje obsažené v této předsmluvní informaci platí po dobu, po kterou je účinná nabídka na uzavření 
nabízeného pojištění, k němuž se tato informace vztahuje. Pokud není pojistitelem určeno jinak, platí 
nabídka 1 měsíc ode dne svého doručení.

Informace o pojistné smlouvě
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejm. zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem 
(dále jen Zákoník), který je též základem pro vytvoření vztahů před uzavřením smlouvy. Rozhodování spo-
rů z pojištění přísluší obecným soudům ČR. Pro uzavření pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluv-
ními stranami se použije český jazyk. Uzavřená pojistná smlouva je pojistitelem archivována. V případě 
zájmu o nahlédnutí do pojistné smlouvy kontaktujte prosím Klientský servis, tel: 841 170 000. Na požádání 
Vám rovněž můžeme poskytnout další informace týkající se sjednávaného pojištění.

Smlouvy uzavírané formou obchodu na dálku
Pojištění lze uzavřít také formou obchodu na dálku, tj. bez současné fyzické přítomnosti stran.
Nabídka pojištění je pro tento případ činěna pomocí prostředků komunikace na dálku s tím, že k uzavření 
smlouvy dojde zaplacením prvního pojistného. Pokud některé údaje či skutečnosti uvedené v přilože-
ném návrhu na pojištění nejsou správné, nebo neodpovídají dohodnutému/zadanému rozsahu, lze se 
na pojistitele obrátit buď písemně, na adrese Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,  
nebo telefonicky na čísle 841 170 000. 
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PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE
k pojistné smlouvě pojištění PRO golf 
která se řídí PP golf 01012014



Doba trvání pojištění
Po dobu trvání pojištění pojistitel poskytuje pojistnou ochranu (tj. poskytne pojistné plnění v případě po-
jistné události) a pojistník je povinen zaplatit pojistné. 
Pojištění se sjednává na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku. Uplynutím sjednané doby pojištění za-
niká, není-li dohodnuto jinak. Pojistná doba nabízeného pojištění je stanovena v návrhu pojistné smlouvy, 
který si vždy před jejím uzavřením pečlivě prostudujte spolu s touto informací.

Vlastnosti a rozsah pojištění, způsob určení výše pojistného plnění, výluky
Rozsah pojištění: 
Pojištění PRO golf Vám poskytuje ochranu v rozličných situacích spojených s provozováním golfu na ama-
térské úrovni. Zpravidla zahrnuje následující pojištění: pojištění golfového vybavení, úrazové pojištění, po-
jištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu, pojištění pronájmu náhradního golfového vybavení, pojištění 
ročních hráčských příspěvků, pojištění poplatků za hru a pojištění „Hole-in-One“.

Pojištění kryje v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách zejména nebezpečí 
vyplývající z: 
•	 ztráty,	krádeže	či	škody	na	golfovém	vybavení;	
•	 úrazů	či	jiných	zdravotních	obtíží	utrpěných	v	golfovém	areálu;	
•	 odpovědnosti	za	škodu	či	jinou	újmu,	kterou	pojištěný	způsobil	a	kterou	je	povinen	nahradit	jiné	oso-

bě	v	souvislosti	s	golfovou	hrou	v	golfovém	areálu;
•	 nutnosti	pronájmu	náhradního	golfového	vybavení	v	důsledku	zničení,	ztráty,	krádeže	nebo	zpoždění	

jeho	dodání;
•	 nemožnosti	hrát	golf	v	důsledku	špatného	zdravotního	stavu	(nutnost	úhrady	ročních	hráčských	pří-

spěvků	a	poplatků	za	hru);
•	 úspěšného	dosažení	„Hole-in-One“.

V případě vzniku pojistné události pojistitel poskytne oprávněné osobě plnění za podmínek a v rozsahu 
uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, maximálně však do výše sjednaných limitů či 
pojistných částek. Konkrétní parametry pojištění, včetně limitů a pojistných částek se stanoví v pojistných 
podmínkách, které si vždy před uzavřením pojistné smlouvy pečlivě prostudujte spolu s touto informací.

Výluky:
Výlukami se rozumí věci nebo nebezpečí, které jsou vyňaty z pojistného krytí. V rámci výluk jsou tedy 
stanoveny podmínky, za kterých pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění.

Základní výluky u nabízeného pojištění jsou spojené zejména: 
•	 s	úmyslným	jednáním,	které	škodní	událost	způsobí,	případně	má	se	škodní	událostí	souvislost;
•	 s	požíváním	alkoholu	nebo	aplikací	návykových	látek	nebo	přípravků	obsahujících	návykové	látky,	to	

neplatí	pro	úrazové	pojištění;
•	 s	nedodržením	závazných	právních	předpisů	země	vzniku	škodní	události	(zejm.	absence	oprávnění,	

osvědčení	či	jiné	způsobilosti	vyžadované	právními	předpisy	k	určité	činnosti);
•	 s	provozováním	golfu	na	profesionální	úrovni.

Pojistitel není povinen poskytnout plnění, jestliže pojištěný: 
•	 nezbaví	ošetřujícího	lékaře	mlčenlivosti	vůči	pojistiteli;
•	 nepředloží	po	pojistné	události	pojistiteli	dokumenty	či	jiné	podklady,	jejichž	předložení	je	jeho	povin-

ností;
•	 odmítne	absolvovat	lékařskou	prohlídku;
•	 nebude	pojistitele	pravdivě	informovat	o	okolnostech	vzniku	a	rozsahu	škodné	události.

Další výluky jsou uvedeny v pojistných podmínkách pojištění PRO golf část I. článek 7 – Všeobecné pojistné 
podmínky;	část	II.	článek	3	-	Zvláštní	pojistné	podmínky	(ZPP)	pro	pojištění	golfového	vybavení;	část	III.	
článek	3	-	ZPP	pro	úrazové	pojištění;	část	IV.	článek	3	-	ZPP	pro	pojištění	odpovědnosti	za	škodu	a	jinou	
újmu;	část	V.	článek	3	–	ZPP	pro	pojištění	pronájmu	náhradního	golfového	vybavení;	část	VI.	článek	3	-	ZPP	
pro	pojištění	hráčských	příspěvků;	část	VII.	článek	3	-	ZPP	pro	pojištění	poplatků	za	hru;	část	VIII.	článek	
3 - ZPP pro pojištění „Hole-in-One“, případně doplňkových pojistných podmínkách a dalších ujednání po-
jistné smlouvy.

Informace o výši pojistného
Výše pojistného je stanovena v návrhu pojistné smlouvy, který si vždy před jejím uzavřením pečlivě pro-
studujte spolu s touto informací. 
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Způsoby a doba placení pojistného
Pojistník se v pojistné smlouvě zavazuje po dobu trvání pojištění platit pojistné. 
Pojištění se platí jednorázově, tj. pojistné je stanovené za celou sjednanou dobu a je splatné dnem po-
čátku pojištění, pokud není dohodnuto jinak, a platí se zpravidla v hotovosti. Při bezhotovostním placení 
je pojistné zaplaceno dnem jeho připsání na účet pojistitele, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 
Zaplacení pojistného je nezbytnou podmínkou k platnému uzavření pojistné smlouvy. 

Daně
Na příjmy z pojištění se vztahuje právní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. 
Plnění z pojištění PRO golf jsou od daně osvobozena. V případě nejasností ohledně zdanění pojistného 
plnění prosím kontaktujte svého daňového poradce.
Upozornění: V současné chvíli si nejsme vědomi dalších daní, které by měly být pojistníkem hrazeny v sou-
vislosti s nabízeným pojištěním. Právní předpisy nicméně mohou v budoucnu takovou povinnost zavést.

Poplatky nad rámec pojistného
Nad rámec sjednaného pojistného může být při zániku pojištění přede dnem sjednaným v pojistné 
smlouvě jako počátek pojištění účtován poplatek za správu pojištění v aktuálně platné výši.
V případě porušování Vašich smluvních či zákonných povinností jsme v souladu se zákonem oprávněni 
požadovat náhradu nákladů způsobených tímto porušením či spojených s vymáháním našich práv (upo-
mínací výlohy, úroky z prodlení, náklady šetření apod.).

Důsledky, které zákazník ponese v případě porušení podmínek vyplývajících z pojistné smlouvy
V případě, že pojistník, pojištěný či jiná osoba mající právo na pojistné plnění poruší své zákonné a/nebo 
smluvní povinnosti, může dle okolností a smluvních ujednání dojít ke snížení či odmítnutí pojistného 
plnění, a/nebo vzniku práva na vrácení vyplaceného pojistného plnění či práva na náhradu pojistného 
plnění. Porušení povinností může též být důvodem pro ukončení pojištění výpovědí nebo odstoupením. 

Způsob vyřizování stížností
Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSČ 186 00 
a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou 

obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojiš-
ťovnictvím.

Způsoby zániku pojištění
Pojištění zanikne: 
1.	 uplynutím	pojistné	doby;
2. nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty (v min. délce 1 měsíc) stanovené pojistite-

lem	v	upomínce	k	zaplacení	dlužného	pojistného	nebo	jeho	části;
3.	 dohodou;
4.	 výpovědí	pojistitele	nebo	pojistníka	do	2	měsíců	ode	dne	uzavření	pojistné	smlouvy;
5. jinou výpovědí – podmínky a výpovědní doby pro další možnosti výpovědí jsou stanovené v pojistných 

podmínkách	a	Zákoníku;
6.	 odstoupením	od	pojistné	smlouvy	(viz	níže);
7. odmítnutím plnění při porušení povinností pojistníka stanovených ve smlouvě nebo pojistných pod-

mínkách;
8. z dalších důvodů uvedených v právních předpisech nebo pojistných podmínkách.

Veškerá pojištění, která jsou součástí smlouvy PRO golf, trvají a zanikají společně a nerozdílně.
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Odstoupení Obecná úprava Smlouvy uzavřené mimo 
obchodní prostory Smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku*

Kdo Pojistník Pojistitel Pojistník, který je spotřebitelem Pojistník

Důvod

Porušení povinnosti pojistitele 
pravdivě a úplně zodpovědět 
písemné dotazy při jednání o 
uzavření nebo o změně smlou-
vy

Porušení povinnosti pojistitele 
upozornit na nesrovnalosti, musí-
-li si jich být při uzavírání smlouvy 
vědom, mezi nabízeným pojiště-
ním a zájemcovými požadavky

Pojistník nebo pojištěný úmyslně 
nebo z nedbalosti poruší povinnost 
k pravdivým sdělením na písemné 
dotazy pojistitele týkající se skuteč-
ností, které mají podstatný význam

Bez udání důvodu. Jestliže ale po-
jistník dal souhlas k začátku plnění 
služby před uplynutím lhůty pro od-
stoupení a tato služba byla splněna, 
nemůže již od smlouvy odstoupit

Bez udání důvodu. Jestliže ale po-
jistník dal souhlas k začátku plnění 
služby před uplynutím lhůty pro od-
stoupení a tato služba byla splněna, 
nemůže již od smlouvy odstoupit

Uvedení klamavé-
ho údaje pojistní-
kovi, který je spo-
třebitelem

Lhůta 2 měsíce ode dne, kdy zjistil nebo musel zjistit porušení povinnosti 
k pravdivým sdělením

2 měsíce ode dne, kdy zjistil nebo 
musel zjistit porušení povinnosti k 
pravdivým sdělením

Do 14 dnů ode dne uzavření 
smlouvy

Do 14 dnů ode dne uzavření 
smlouvy nebo ode dne, kdy mu 
byly sděleny pojistné podmínky, 
pokud k tomuto sdělení dojde na 
jeho žádost po uzavření smlouvy

Do 3 měsíců ode 
dne, kdy se o tom 
dozvěděl nebo do-
zvědět měl a mohl

Vypořádání Pojistitel vrátí zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z 
pojištění plnil

Pojistitel vrátí pojistné snížené o to, 
co již plnil a dále o náklady spojené 
se vznikem a správou pojištění. 
Pokud již pojistník, pojištěný nebo 
jiná osoba získali pojistné plnění, 
nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, 
co ze zaplaceného pojistného pl-
nění přesahuje zaplacené pojistné

Pokud pojistník ve smlouvě požá-
dal, aby poskytování služeb začalo 
během lhůty pro odstoupení od 
smlouvy, může pojistitel v přípa-
dě pojistníkova odstoupení po-
žadovat zaplacení částky úměrné 
rozsahu poskytnutých služeb do 
okamžiku odstoupení

Pojistitel	vrátí	zaplacené	pojistné;	přitom	má	právo	ode-
číst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění 
vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistné-
ho, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyšlený, 
pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která 
přesahuje zaplacené pojistné

Uplatnění V případě neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy je pojistná smlouva platnou a účinnou a zavazuje strany k plnění závazků v ní obsažených.
Odstoupení od pojistné smlouvy je nutno podat písemně a zaslat je do sídla pojistitele. Vzor odstoupení je přístupný na www.allianz.cz.

Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy
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Poučení o zpracování osobních údajů
Pojistitel musí za účelem uzavření smlouvy a plnění práv a povinností z ní vyplývajících zjišťovat a zpraco-
vávat Vaše osobní údaje, případně údaje dalších účastníku pojištění. Jiné údaje rozsahem a účelem pře-
kračující výše uvedené zpracování je pojistitel oprávněn zpracovávat na základě souhlasu, který je obsažen  
v pojistné smlouvě. Takový souhlas lze písemně odvolat.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy je podmínkou vzniku 
smluvního vztahu. 
Za osobní údaj se pro účely tohoto poučení a souhlasů, k nimž se poučení vztahuje, považují: jméno, pří-
jmení, adresa, datum narození, rodné číslo, údaj o zdravotním stavu (je-li nezbytný pro plnění smlouvy), 
kontaktní spojení včetně elektronických kontaktů a další pojistiteli ve smlouvě nebo jiném souvisejícím 
dokumentu sdělené údaje, včetně údajů, které pojistitel vytvořil zpracováním údajů takto získaných.
Osobní údaje bude zpracovávat Allianz pojišťovna, a. s., a její smluvní zpracovatelé (zejm. poskytovatelé IT 
technologií ke zpracování osobních dat, asistenční společnosti, zajistitelé a pojišťovací zprostředkovatelé), 
a to jak v ČR, tak v zahraničí.
Zpracování se provádí automatizovaně i manuálně pro účely pojišťovacích a finančních služeb, dalších 
souvisejících činností a v případě souhlasu též pro účely marketingové, a to po dobu nezbytně nutnou  
k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu a dále po dobu vyplývající z právních před-
pisů, minimálně však na dobu 5 let od skončení smluvního vztahu.

Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu
Souhlas se dává k tomu, aby pojistitel, případně jeho smluvní asistenční společnosti, jsou-li pro to důvody 
související se stanovením pojistného rizika a rozsahu pojistného krytí, výše pojistného nebo se šetřením 
pojistné události, prostřednictvím pověřeného zdravotnického zařízení zjišťoval a přezkoumával fyzický  
i psychický zdravotní stav u všech poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých se pojištěný léčil, léčí nebo 
bude léčit, a to na základě vyžádání zpráv, výpisů či kopií zdravotnické dokumentace, a v případě potře-
by rovněž na základě jeho prohlídky nebo vyšetření provedeného pověřeným zdravotnickým zařízením. 
Zároveň se uděluje pojistiteli souhlas se zpracováním těchto údajů. Tento souhlas platí i na dobu po smrti 
pojištěného. Zároveň se tímto souhlasem zprošťují povinnosti mlčenlivosti pojistitelem dotazovaní lékaři 
a pracovníci zdravotnických zařízení.

Souhlas k využití osobních údajů pro marketingové účely
Souhlas se dává k tomu, aby byl pojistník v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitostech nabídek 
pojišťovacích a souvisejících finančních služeb nebo jiných marketingových sdělení pojistitele nebo na-
bídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Allianz (zejm. Allianz penzijní 
společnosti, a. s., IČ 256 12 603, Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00) a spolupracujících obchodních 
partnerů, jejichž seznam je uveden na webových stránkách pojistitele, kontaktován písemnou, elektronic-
kou nebo i jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů uvedených výše (vyjma citlivých údajů), 
a to na dobu trvání závazků ze smluvního vztahu a 5 let po jeho skončení.
Zároveň sdělením elektronického kontaktu uděluje pojistník souhlas, aby byl kontaktován elektronickou 
formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Udělení souhlasu je dobrovolné a není 
podmínkou uzavření smlouvy.

Souhlas k předávání osobních údajů pro marketingové účely
Souhlas se dává k předání osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Allianz (zejm. Allianz pen-
zijní společnosti, a. s., IČ 256 12 603, Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00) a spolupracujícím obchod-
ním partnerům, jejichž seznam je uveden na webových stránkách pojistitele, pro účely poskytování jejich 
finančních služeb, nabízení obchodu a služeb nebo další marketingové účely, a to na dobu trvání závazků 
ze smluvního vztahu a 5 let po jeho skončení. 

Další informace o zpracování osobních údajů
1. Každý klient může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Pojistitel má právo  

za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu.
2. V případě, že klient zjistí nebo se domnívá, že pojistitel nebo jiný zpracovatel provádí zpracování 

osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu  
se zákonem, může: 

	 a)	 požádat	pojistitele	nebo	zpracovatele	o	vysvětlení;	
 b) požadovat, aby pojistitel nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, zejména může požadovat  

 blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
Pojistitel vždy bez zbytečného odkladu informuje klienta o vyřízení jeho žádosti. 
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3. Klient má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Zásady práce s osobními údaji
Zásady práce s osobními údaji jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů klientů Allianz 
pojišťovny, a. s., a Allianz penzijní společnosti, a. s.“, který je veřejně dostupný na internetových stránkách 
společnosti www.allianz.cz, nebo v sídle společnosti. 
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1. Golfové pojištění, které sjednává Allianz pojišťovna, a. s., se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „zákon“), Pojistnými podmínkami pro golfové pojištění a pojistnou smlouvou.  

2. Pojistné podmínky (dále jen „PP golf“) se dělí na část I. (všeobecné pojistné podmínky – dále 
jen „VPP“), a na část II. až VIII. těchto PP golf (zvláštní pojistné podmínky – dále jen „ZPP“). 
Obsahují-li tyto PP golf nebo pojistná smlouva v případech, kdy to zákon připouští, odchylnou 
úpravu některých ustanovení zákona, platí úprava uvedená v  těchto PP golf nebo v  pojistné 
smlouvě. Není-li tato odchylná úprava obsažena v PP golf nebo v pojistné smlouvě dohodnuta, 
platí ustanovení zákona.

3. Tyto PP golf platí po celou dobu trvání pojištění sjednaného pojistnou smlouvou. Pojistník 
s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen. To neplatí, uzavírá-li  
se smlouva formou obchodu na dálku.

4. Golfové pojištění lze sjednat pro pojistná nebezpečí spojená s provozováním golfu na amatérské 
úrovni.
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POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění událostí spojených s hrou golf
(PP golf 01012014) platné od 1. 1. 2014

ÚVODNÍ USTANOVENÍ



Článek 1
Vymezení pojmů

Pro účely pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek se rozumí: 
1.1 akutním onemocněním náhle vzniklé onemocnění, které ohrožuje zdraví nebo život 

nemocného a které vyžaduje nutné a neodkladné léčení;   
1.2 bydlištěm místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; 

takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu;
1.3 časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí a stanoví se z nové 

ceny golfového vybavení, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení 
anebo k  zhodnocení věci, k  němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem, 
s přihlédnutím k jejímu stáří a opotřebení (amortizaci), které vzniklo před pojistnou událostí; 

1.4 golfovým areálem Českou golfovou federací znormované hřiště, neznormované golfové 
akademie, veřejná hřiště, driving range a indoor hřiště provozované subjektem, jehož obvyklým 
předmětem činnosti je provozování golfových zařízení a  poskytování služeb v  souvislosti 
s golfem, včetně přilehlého zázemí sportovišť, které jsou určené pro potřeby hráčů;

1.5 golfovým vybavením výstroj golfisty, která zahrnuje sadu golfových holí, vak na golfové hole, 
golfové boty, ruční či elektrický vozík a ostatní vybavení užívané výhradně ke golfové hře, které  
je prokazatelně ve vlastnictví pojištěného;

1.6 Green Fee poplatek za golfovou hru (hráčský poplatek za použití hřiště);
1.7 „Hole in One“ první úder hraný z příslušného odpaliště na řádně znomovaném golfovém hřišti, 

po kterém golfový míč skončí přímo v jamce v souladu s pravidly příslušné golfové federace, resp. 
národního golfového svazu příslušné země;

1.8 chronickým   onemocněním pomalu se rozvíjející   nemoc (včetně poúrazových stavů), která 
existovala před počátkem pojištění a  nebyla v  té době stabilizována, tj. vyžadovala během 
předchozích 12 měsíců hospitalizaci nebo došlo k jejímu zhoršení či změně léčebných postupů 
nebo užívání léků;

1.9 krádeží přivlastnění si golfového vybavení pachatelem tím, že se jí zmocní překonáním překážek 
bránících věc před odcizením;

1.10 limitem pojistného plnění horní hranice pojistného plnění sjednaná v pojistné smlouvě;
1.11 loupeží přivlastnění si golfového vybavení pachatelem za použití násilí nebo pohrůžky 

bezprostředního násilí proti pojištěnému nebo třetí osobě;
1.12 oprávněnou osobou soba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění;
1.13 osobou blízkou příbuzný v  řadě přímé, sourozenec a  manžel nebo partner podle jiného 

zákona upravujícího registrované partnerství. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném  
se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 
důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené 
nebo osoby, které spolu trvale žijí.

1.14 pojistitelem Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3,  Praha 8, PSČ 186 00, Česká 
republika; 

1.15 pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a která je podle této smlouvy 
povinna platit pojistné; 

1.16 pojistnou událostí nahodilá událost krytá pojištěním;
1.17 pojištěným fyzická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje;
1.18 profesionálním sportem výkon takové sportovní činnosti, která je prováděna za úplatu  

na základě smlouvy se sportovní organizací, anebo která je převážným zdrojem příjmů sportovce;
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1.19 scorecard výsledkový lístek, kam se zaznamenávají výsledky hráče;
1.20 úrazem neočekávané a  náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli 

pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a  kterým bylo pojištěnému způsobeno 
poškození zdraví nebo smrt;

Článek 2
Rozsah a územní platnost pojištění

2.1 V rámci golfového pojištění je pojištěno golfové vybavení, úraz, odpovědnost za škodu, pronájem 
náhradního golfového vybavení, roční hráčský příspěvek (Membership Fee), poplatek za hru 
(Green Fee) a „Hole in One“.

2.2 Pojištění je platné pro hru golf provozovanou na území celého světa, včetně ČR. 
2.3 Pojištění lze sjednat ve prospěch osob bez věkového omezení.
2.4 Pojištěny jsou osoby uvedené jmenovitě v  pojistné smlouvě, pokud není v  pojistné smlouvě 

dohodnuto jinak.
2.5 Pojistit lze občany ČR i  cizí státní příslušníky. Cizí státní příslušník může být pojistníkem jen 

v případě, pokud má bydliště v ČR, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 
2.6 Pokud pojistná smlouva nebo ZPP nestanoví jinak, pojištění se vztahuje pouze na pojistné 

události, ke kterým došlo v golfovém areálu.

Článek 3
Vznik, trvání a změna pojištění

3.1 Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, jinak je neplatná; totéž platí i pro změny pojistné smlouvy.
3.2 Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného, které je podmínkou vzniku pojištění, není-li 

v pojistné smlouvě dohodnuto nebo v PP golf stanoveno jinak.
3.3 Pojištění lze sjednat na pojistnou dobu 365, resp. 366 dní. 
3.4 Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.
3.5 Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve však dnem, 

kdy bylo pojistné uhrazeno. 

3.6 V případě, že je datum počátku pojištění uvedené v pojistné smlouvě totožné s datem uzavření 
pojistné smlouvy, pojištění vzniká okamžikem zaplacení pojistného pojistiteli ve výši uvedené 
v  pojistné smlouvě. V  tomto případě se na pojistné smlouvě uvede rovněž hodina a  minuta 
uzavření pojistné smlouvy. Jestliže na pojistné smlouvě není uvedena hodina a  minuta, 
počátkem pojištění je v 00:00 hod. následujícího dne po uzavření pojistné smlouvy. 

Článek 4
Pojistné a jeho výše

4.1  Pojistné je jednorázové a je stanoveno v Kč v plné výši dnem uzavření smlouvy. 
4.2 Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě a určuje se podle sazebníku pojistitele.

Článek 5
Práva a povinnosti účastníků pojištění 

5.1 Pojistník a  pojištěný jsou povinni pravdivě a  úplně odpovědět na všechny písemné dotazy 
pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu pojištění. Stejnou 
povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému; jménem pojistitele může tuto povinnost 
plnit též pojišťovací zprostředkovatel.

5.2 Pojistník je v  případě pojištění cizího nebezpečí povinen seznámit pojištěného s  obsahem 
pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného nebezpečí a předat pojištěnému příslušné 
doklady vystavené pojistitelem.

5.3 Pojistník a  pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli, že uzavřeli jiné golfové pojištění či jsou  
ve stejné době pojištěni dalším pojištěním kryjícím obdobné pojistné nebezpečí a  pojistné 
riziko u jiného pojistitele; součástí oznámení je uvedení obchodní firmy jiného pojistitele a výše 
pojistné částky nebo pojistného limitu. 

5.4 Pojistník je na požádání pojistitele povinen prokázat, že pojistné zaplatil (např. předložením 
kopie výpisu z účtu). 

5.5 Pokud po pojistné události nebo po výplatě pojistného plnění pojištěný zjistí, že se našlo ztracené 
nebo odcizené golfové vybavení, kterého se pojistná událost týká, má povinnost oznámit takovouto 
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skutečnost bez zbytečného odkladu pojistiteli. S  takto nalezenými věcmi je pojištěný povinen 
nakládat podle instrukcí pojistitele.

5.6 Pojištěný je povinen:
5.6.1 během trvání pojištění dbát, aby pojistná událost nenastala, a  učinit veškerá možná opatření 

k odvrácení hrozícího vzniku pojistné události nebo ke zmírnění jejích následků;
5.6.2 nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek  

na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá pravdivé vysvětlení o vzniku 
a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; 
současně předloží pojistiteli potřebné doklady a  postupuje způsobem ujednaným ve smlouvě. 
Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištěný.

5.6.3 poskytnout pojistiteli při šetření pojistné události veškerou potřebnou součinnost a  úkony 
vyžádané pojistitelem provést bez zbytečného prodlení;

5.6.4 na žádost pojistitele zprostit třetí osobu (zejména lékaře) mlčenlivosti o  skutečnostech 
souvisejících s pojistnou událostí;

5.6.5 zabezpečit, aby právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí nebo jiné obdobné právo, 
které mu vzniklo vůči třetí osobě, přešlo na pojistitele; 

5.6.6 podrobit se lékařské prohlídce u lékaře, kterého určí pojistitel, k ověření skutečností, které jsou 
důležité pro zjištění povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění nebo pro ověření správnosti 
stanovení pojistného plnění; 

5.6.7 pokud mu bylo poskytnuto pojistné plnění, na které nemá podle pojistné smlouvy nebo PP golf 
nárok, vyplacenou částku vrátit v plné výši, a to i po zániku pojištění.

5.7 Pojistitel je povinen: 
5.7.1 po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na pojistné plnění z pojištění, neprodleně 

zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit;
5.7.2 v případě pojistné události poskytnout pojistné plnění v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou;
5.7.3 ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla škodná událost oznámena, a  tuto lhůtu lze 

dohodu prodloužit. Nemůže-li pojistitel ukončit šetření ve lhůtě podle věty prvé, je povinnen 
sdělit oznamovateli důvody, proč nelze šetření ukončit. Pojistitel poskytne osobě, která uplatňuje 
právo na pojistné plnění, na její žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu, to neplatí, je-li 
rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít;

5.7.4 vyplatit pojistné plnění do 15 dnů ode dne skončení šetření; šetření je skončeno, jakmile pojistitel 
sdělí jeho výsledky oprávněné osobě; není-li v  pojistné smlouvě dohodnuto jinak, je pojistné 
plnění pojistitele omezeno horní hranicí; horní hranice se určí pojistnou částkou nebo limitem 
pojistného plnění; limity pojistného plnění, výše pojistných částek a výše spoluúčasti pojištěného 
jsou uvedeny v PP golf. V pojistné smlouvě lze jejich výši dohodnout jinak;

5.7.5 v případě uzavření více pojistných smluv škodového pojištění na shodné období a  riziko, plnit 
pouze z titulu jedné z nich;

5.7.6 pojistné plnění určené osobě s bydlištěm nebo sídlem v ČR plnit v tuzemské měně; pro přepočet 
cizí měny pojistitel použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku 
pojistné události;

5.7.7 zodpovědět písemné dotazy zájemce nebo pojistníka, jež se vztahují k  pojistné ochraně proti 
pojistnému nebezpečí a k jejímu rozsahu;

5.7.8 upozornit zájemce o  pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a  mezi nabízeným 
pojištěním, musí-li o těchto nesrovnalostech vědět;

5.7.9 Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné 
pohledávky z pojištění.

Článek 6
Snížení pojistného plnění následkem porušení povinností

6.1 Bylo-li v  důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při jednání o  uzavření 
smlouvy nebo o  její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit 
o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet. 

6.2 Mělo-li porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění 
právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků 
nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně 
k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. Ke snížení pojistného 
plnění podle odst. 2 přistoupí pojistitel vždy, pokud byl vznik a rozsah pojistné události zaviněn 
hrubou nedbalostí pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby nebo jejich zástupců.

6.3 Pokud pojištěný či oprávněná osoba nesplní svou povinnost a  nepředloží pojistiteli podklady 
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nutné k posouzení vzniku pojistné události a jejího rozsahu, není pojistitel povinen plnit pojistné 
plnění v rozsahu, který se vztahuje na pojistné plnění, které není možné z důvodu nepředložení 
dokladů objektivně posoudit.

6.4 Pojistitel je dále oprávněn snížit pojistné plnění v  případech uvedených v  ZPP pro příslušná 
pojištění.  

Článek 7
Obecné výluky z pojistného plnění a omezení pojistného plnění

7.1 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případech uvedených v ZPP a v případech 
uvedených v následujících ustanoveních.

7.2 Pojistitel neposkytuje pojistné plnění v případech jestliže:
7.2.1 oprávněná osoba škodnou událost způsobila úmyslně sama nebo z jejího podnětu jiná osoba;
7.2.2 se jedná o  škodnou událost, jejíž vznik bylo možno důvodně předpokládat nebo o  níž bylo 

známo, že nastane, již před počátkem pojištění;
7.2.3 škodnou událostí došlo k újmě na zdraví nebo škodě na věci v souvislosti s požíváním či požitím 

alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky, to neplatí 
pro úrazové pojištění;

7.2.4 ke škodné události došlo v souvislosti se sebevražedným pokusem, sebevraždou nebo úmyslným 
sebepoškozením pojištěného;

7.2.5 ke škodné události došlo při neoprávněném výkonu takové činnosti, ke které je podle právních 
předpisů ČR vyžadována zvláštní způsobilost nebo osvědčení;

7.2.6 ke škodné události došlo v souvislosti se spácháním úmyslného trestného činu pojištěným;
7.2.7 ke škodné události došlo v souvislosti s provozováním golfu na profesionální úrovni; 
7.2.8 ke škodné události došlo při řízení motorového vozidla, plavidla, pro něž neměl pojištěný 

příslušné oprávnění, nebo které bylo provedeno proti úřednímu předpisu nebo bez vědomí  
či proti vůli vlastníka nebo provozovatele těchto dopravních prostředků;

7.2.9 pro něž neměl pojištěný příslušné oprávnění, nebo které bylo provedeno proti úřednímu předpisu 
nebo bez vědomí či proti vůli držitele nebo provozovatele těchto dopravních prostředků; 

7.2.10 ke škodné události došlo při cestách do oblasti, kterou státní nebo samosprávný či jiný 

veřejný orgán označil jako válečnou nebo životu a  zdraví jinak nebezpečnou zónu a  bylo jím 
nedoporučeno do dané oblasti cestovat;

7.2.11 ke škodné události došlo válkou, invazí, činností zahraničního nepřítele, vojenskými akcemi (bez 
ohledu na to, zda byla vyhlášena válka či nikoliv), občanskou válkou, povstáním, vzpourou, vzbouřením, 
srocením, stávkou, výlukou, občanskými nepokoji, vojenskou či uzurpovanou mocí, represivními 
zásahy státních orgánů a bezpečnostních složek státu, skupinou osob se zlým úmyslem, lidí jednajících 
pro politickou organizaci nebo ve spojení s ní, spiknutím, vyvlastněním, zabavením pro vojenské účely, 
zničením nebo poškozením z pokynu vlády působící de jure nebo defacto anebo jiného veřejného 
orgánu, nebo jejichž příčinou bylo jaderné záření z jakéhokoliv zdroje nebo radioaktivní kontaminace 
či užití biologických a  chemických zbraní; pojistitel poskytuje plnou pojistnou ochranu, je-li riziku 
jaderného záření pojištěný vystaven v rámci léčebného procesu pod lékařským dohledem; pokud není  
ve smlouvě ujednáno jinak;

7.2.12 ke škodné události došlo jaderným zářením, nepřípustným uvolněním radioaktivních látek 
nebo ionizujícího záření do životního prostředí;

7.2.13 se pojištěné osoby jakýmkoli způsobem podílely/podílí na přípravě, organizování či provedení 
teroristického útoku.

7.3 Pojistitel není povinen poskytnout plnění, jestliže pojištěný:
7.3.1 nezbaví ošetřujícího lékaře mlčenlivosti vůči pojistiteli;
7.3.2 nepředloží po pojistné události pojistiteli dokumenty či jiné podklady, jejichž povinnost 

předložení je stanovena v těchto PP golf;
7.3.3 odmítne absolvovat lékařskou prohlídku;
7.3.4 nebude pojistitele pravdivě informovat o vzniku škodné události.

Článek 8 
Zánik pojištění

8.1 Zánik pojištění se řídí zákonem, těmito PP golf a pojistnou smlouvou, přičemž k zániku může 
dojít např. uplynutím pojistné doby, nezaplacením pojistného, dohodou, výpovědí, odmítnutím 
pojistného plnění nebo odstoupením.

8.2 Uplynutí doby – Pojištění do zahraničí zaniká uplynutím dne sjednaného jako konec pojištění, 
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s výjimkou pojištění stornovacích poplatků. Pojištění pro ČR končí návratem z pojištěné cesty, 
nejpozději však uplynutím dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

8.3 Nezaplacení pojistného – Upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho 
v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, která 
musí být stanovena nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne 
pojištění marným uplynutím této lhůty. To platí i  v  případě nezaplacení splátky pojistného 
nebo její části.

8.4 Dohoda – Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V  této dohodě musí 
být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. Dohoda 
musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná; písemná forma je zachována i  tehdy, jestliže 
návrh dohody a  její přijetí je na různých listinách. K  platnosti dohody o  zániku se vyžaduje, 
aby v  ní strany ujednaly, jak se vyrovnají. Není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že 
pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak  
je neplatná.

 Dohoda však může vycházet jen z těchto zásad:
8.4.1 pokud má pojištění u  ročních sazeb zaniknout na základě návrhu pojistníka podaného před 

počátkem pojištění a  pojistitel na tento návrh přistoupí, vrátí pojistníkovi zaplacené pojistné 
snížené o poplatek za správu pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak; v případě 
zániku pojištění u  kterékoli z  osob uvedených ve smlouvě vrací pojistitel celé pojistné za tyto 
osoby;

8.4.2 pokud má pojištění zaniknout na základě návrhu pojistníka podaného po počátku pojištění 
a pojistitel  tento návrh přijme, může toto pojištění zaniknout nejdříve ke dni doručení návrhu 
dohody pojistiteli. Zanikne-li pojištění na základě žádosti pojištěného nebo pojistníka u ročních 
sazeb golfového pojištění, je možno podat návrh nejpozději do 2 měsíců od počátku pojištění 
uvedeného na pojistné smlouvě; je-li u  roční sazby golfového pojištění podán takový návrh  
do 1 měsíce od počátku pojištění, vrátí pojistitel nespotřebované pojistné za 11 měsíců a  je-li 
podán návrh do 2 měsíců, vrátí nespotřebované pojistné za 10 měsíců;

8.4.3 pokud byl pojistníkem návrh na zánik pojištění podán před nebo po zahájení šetření pojistné 
události (odstavec 5.7.1), příp. po vyplacení pojistného plnění a pojistitel na tento návrh přistoupí, 
nevzniká pojistníkovi nárok na vrácení pojistného.

8.5 Odstoupením
8.5.1 Dotáže-li se pojistitel v  písemné formě zájemce o  pojištění při jednání o  uzavření smlouvy  

nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo 
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, zodpoví zájemce 
nebo pojistník tyto dotazy pravdivě a úplně. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li 
v odpovědi zatajeno nic podstatného.

8.5.2 Porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením 
stanovenou v  odstavci 5.1, nebo v  odstavci 8.5.1, má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, 
prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. 

8.5.3 Pojistník má právo od smlouvy odstoupit v případě, že si pojistitel musel být při uzavírání smlouvy 
vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a  zájemcovými požadavky a  neupozornil  
ho na ně. Přitom se vezme v úvahu, za jakých okolností a jakým způsobem se pojistná smlouva 
uzavírá, jakož i to, je-li druhé straně při uzavírání smlouvy nápomocen zprostředkovatel nezávislý 
na pojistiteli.

8.5.4 Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila 
nebo musela zjistit porušení povinnosti stanovené v odstavci 5.1.

8.5.5 Odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy  
se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil; 
odstoupil-li od smlouvy pojistitel, má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou 
pojištění. Odstoupí-li pojistitel od smlouvy a  získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba 
pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje 
zaplacené pojistné.

8.5.6 Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu 
odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy  
mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k  tomuto sdělení dojde na jeho žádost  
po uzavření smlouvy. 

8.5.7 Odstoupí-li pojistník od smlouvy podle odstavce 8.5.6 vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; 
přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši 
přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyšlený, 
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pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
 V  případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i  náklady spojené  

se vznikem a správou pojištění ve výši 25 % ročního pojistného; v případě pojistné smlouvy, u níž 
bylo sjednáno jednorázové pojistné, ve výši 25 % jednorázového pojistného.

8.6 Odmítnutí pojistného plnění 
 Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost,
8.6.1 o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události;
8.6.2 kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení 

povinnosti stanovené v článku 5.1 a
8.6.3 pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud 

by ji uzavřel za jiných podmínek.
8.7 Pojištění též zaniká
 zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem 

zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného 
plnění, nestanoví-li pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.

8.8 Pojištění může zaniknout i z jiných důvodů uvedených v zákoně.

Článek 9
Vyřizování stížností

9.1 Stížnosti se doručují na adresu pojistitele uvedenou v  pojistné smlouvě a  vyřizují  
se písemnou formou, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Stěžovatelé mají zároveň právo 
obrátit se se stížností na Českou národní banku.

Článek 10
Účel zpracovávání osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 

v platném znění (dále jen „zákon“)

10.1 Jméno, popř. jména, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo nebo datum narození, popř. 
obchodní firma pojistníka nebo pojištěného (dále též „subjekt údajů“) jsou z  hlediska 

zákona osobními údaji, avšak ze smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o  pojistné smlouvě 
vyplývá, že ke zpracovávání těchto osobních údajů pojistitelem, který je současně správcem 
a zpracovatelem osobních údajů, není třeba souhlasu subjektu údajů. 

10.2 S ohledem na charakter golfového pojištění může pojistitel zadat provedení likvidace pojistné události 
zcela nebo zčásti jinému správci osobních údajů (který bude ve vztahu k předaným osobním údajům 
vystupovat jako zpracovatel), který je expertem v oblasti, ve které se pojistná událost stala, přičemž 
tento správce osobních údajů se dozví osobní údaje subjektu údajů. Pokud subjekt údajů s  tímto 
postupem nebude souhlasit, musí svůj nesouhlas učinit písemně a doručit pojistiteli. 

10.3 Z  ustanovení § 2828  zákona dále vyplývá pro pojistitele právo na údaje o  zdravotním stavu 
pojištěného nebo o  příčině smrti pojištěného v  případech, kdy je to nutné z  hlediska pojištění, 
která jsou součástí golfového pojištění dle těchto PP golf. Údaje o zdravotním stavu pojištěného 
jsou z hlediska zákona na ochranu osobních údajů osobními citlivými údaji, k jejichž zpracovávání 
potřebuje správce osobních údajů souhlas pojištěného (nebo jeho zákonného zástupce), neboť 
účelem zpracování osobních údajů o zdravotním stavu pojištěného je v pojištění nutnost potvrzení 
vzniku pojistných událostí a existence okolností, za kterých k nim došlo; souhlas subjektu údajů 
je udělen podpisem pojistné smlouvy, nejpozději však písemným uplatněním pojistné události 
z pojištění, která jsou součástí pojištění dle těchto PP golf. Pokud by tento souhlas nebyl udělen 
nebo by byl dříve udělený souhlas odvolán a  nebylo by proto možno provádět šetření pojistné 
události, neběží lhůta uvedená v odstavci 5.7.3.

Článek 11
Doručování 

11.1 Pro účely tohoto pojištění se zásilkou rozumí každá písemnost nebo peněžní částka, kterou 
zasílá pojistitel pojistníkovi a oprávněným osobám a pojistník nebo oprávněné osoby pojistiteli. 
Pojistníkovi zasílá pojistitel zásilku na jeho poslední známou adresu a oprávněným osobám na tu 
adresu, kterou písemně pojistiteli sdělili. Pojistník je povinen pojistiteli sdělit každou změnu adresy 
pro doručování zásilek. Peněžní částky mohou být zasílány pojistitelem na účet, který pojistník  
nebo oprávněné osoby pojistiteli sdělili. Pojistník a  oprávněné osoby zasílají písemnosti do 
sídla pojistitele a peněžní částky na účty pojistitele, které jim sdělí. Zasílání zásilek se provádí 
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prostřednictvím držitele poštovní licence, ale lze je doručovat i  osobně. Peněžní částky lze 
zasílat prostřednictvím peněžních ústavů.

11.2 Písemnost určená pojistiteli je doručena dnem, kdy pojistitel potvrdí její převzetí. Totéž platí, 
pokud byla písemnost předána prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele. Peněžní 
částka určená pojistiteli je doručena dnem připsání této částky na jeho účet nebo dnem, kdy 
bylo její přijetí v hotovosti pojistitelem potvrzeno.

11.3  Písemnost pojistitele určená pojistníkovi nebo oprávněné osobě (dále jen „adresát“)  
se považuje za doručenou dnem jejího převzetí adresátem nebo dnem, kdy adresát převzetí 
písemnosti odepřel. Doručování podle odstavců 11.2 a  11.3 se týká zásilek zasílaných na 
dodejku nebo formou dodání do vlastních rukou adresáta. Písemnost zasílaná prostřednictvím 
držitele poštovní licence obyčejnou zásilkou nebo doporučeným psaním se považuje  
za doručenou jen tehdy, prokáže-li její doručení odesílatel nebo potvrdí-li toto doručení ten, 
komu byla určena.

11.4 Zasílání písemností prováděné elektronickými prostředky s  účinky doručení podle odstavce 
11.2 a první věty odstavce 11.3 je možné buď na základě dohody účastníků pojištění o způsobu 
zasílání písemností a potvrzování jejich přijetí, anebo pokud doručení adresát nepochybným 
způsobem potvrdí (např. elektronickým podpisem).

11.5 Oznámí-li pojistník přechodnou změnu své adresy anebo adresu, kam mu mají být zásilky 
zasílány po dobu, po kterou se nebude na trvalé adrese zdržovat (bude např. v cizině), zasílá 
pojistitel zásilky na tyto adresy; obdobně pojistitel postupuje, i pokud jde o oznámení takové 
změny oprávněnou osobou. Na písemnou žádost pojistníka nebo oprávněné osoby je pojistitel 
povinen zasílat zásilky i na adresu v cizině uvedenou v žádosti.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

12.1 Nároky z pojištění nemohou být bez výslovného souhlasu pojistitele postoupeny ani zastaveny.
12.2 Pojištění sjednané na základě pojistné smlouvy, jejíž součástí jsou tyto PP golf, se řídí právním 

řádem České republiky a  pro řešení sporů vzniklých při tomto pojištění jsou příslušné soudy 

České republiky. Totéž platí pro pojištěná rizika umístěná v zahraničí, pokud právní předpisy státu, 
kde je pojistné riziko umístěno, nestanoví použití svých předpisů. 

12.3 Tyto PP golf jsou účinné pro pojistné smlouvy sjednané od 1. 1. 2014.
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Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
1.2 Předmětem pojištění je golfové vybavení pojištěného.
1.3 Pojistitel poskytne v  případě pojistné události jednomu pojištěnému pojistné plnění do výše 

těchto limitů, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak:

limity pojistného plnění v Kč

Produkt Normal Optimal Exkluziv

Všechny škody na golfovém 
vybavení pojištěného  30 000 60 000 150 000

Článek 2
Pojistná událost

2.1 Za pojistnou událost se považuje:  
2.1.1 krádež golfového vybavení, ke které došlo v golfovém areálu či přilehlém parkovišti;
2.1.2 poškození, zničení golfového vybavení, ke kterému došlo v  golfovém areálu či přilehlém 

parkovišti;
2.1.3 loupež s odcizením golfového vybavení;
2.1.4 ztráta golfového vybavení pouze v případě pokud:

•		 ke	 ztrátě	 došlo	 při	 jakémkoli	 zranění	 pojištěného,	 které	 si	 vyžádalo	 okamžité	 lékařské	
ošetření;

•		 ztráta	byla	 způsobená	živelnou	událostí,	 tj.	 požárem,	 výbuchem,	úderem	blesku,	 vichřicí,	
krupobitím, povodní, záplavou nebo zemětřesením;

2.1.5 krádež golfového vybavení vloupáním do motorového vozidla nebo do obytného přívěsu pouze 
v případě pokud:
•		 zavazadla	 byla	 uložena	 v  uzamčeném	 zavazadlovém	 prostoru	 vozidla,	 v  uzamykatelné	

přihrádce, v uzamykatelném střešním boxu nebo v obytném přívěsu tak, že nebyla z vnějšku 
vidět;

•		 vozidlo	nebo	obytný	přívěs	byly	zcela	uzamčeny	a měly	úplně	uzavřena	všechna	okna.

Článek 3
Výluky z pojištění

3.1 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v  případech uvedených v  článku 7 VPP 
a dále pokud došlo ke škodě:

3.1.1 krádeží ze zařízení majícího nepevné stěny nebo stropy z plachtovin;
3.1.2 krádeží z automatické úschovné skříňky;
3.1.3 krádeží z nákladního prostoru vozidla a ze všech typů nákladních přívěsů;
3.1.4 kapesní krádeží;
3.1.5 loupeží v místě bydliště, pracoviště, v ubytovacím zařízení a při předání dopravci;
3.1.6 poškozením golfového vybavení při hře.
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Článek 4
Práva a povinnosti

4.1 Pojištěný je povinen: 
4.1.1 v  případě pojistné události uvedené v  odst. 2.1.1, 2.1.3 2.1.4 (odrážka 1) a  2.1.5 neprodleně 

oznámit vznik škody policii v místě, které je nejbližší místu škodné události a vyžádat si policejní 
protokol nebo zápis o vzniklé škodě;

4.1.2 v  případě pojistné události uvedené v  odst. 2.1.2 si u  odpovědného zástupce provozovatele 
golfového areálu/přilehlého parkoviště vyžádat vystavení zápisu o  škodě s  uvedením druhu 
poškození a odhadem způsobené škody; 

4.1.3 nejprve uplatnit nárok na náhradu škody u  poskytovatele služby, u  kterého ke škodě došlo 
a předat pojistiteli doklad o uplatnění nároku včetně vyčíslení náhrady subjektem poskytnuté; 

4.1.4 pokud bylo odcizené nebo ztracené golfové vybavení nalezeno, převzít je zpět a  neprodleně 
to písemně oznámit pojistiteli. Pojistitel v  tomto případě nahradí pouze škodu za věci nadále 
postrádané.

4.2. Pojistitel je oprávněn si vyžádat v  případě potřeby i  další doklady a  pojištěný je povinen  
je poskytnout.

Článek 5
Uplatnění nároku na pojistné plnění

5.1 Nárok na pojistné plnění z pojištění golfového vybavení uplatní pojištěný neprodleně přímo 
u pojistitele předložením vyplněného formuláře Oznámení škodné události spolu s:

5.1.1 policejním protokolem o  oznámení škody, včetně podrobného seznamu věcí s  daty pořízení 
a cenami; 

5.1.2 zápisem o  vzniklé škodě a  dokladem o  uplatnění nároku na náhradu škody nebo vyčíslení 
poskytnuté náhrady od veřejného subjektu, u kterého ke škodě došlo;

5.1.3 fotodokumentací pojistné události, poškozeného golfového vybavení;
5.1.4 dalšími doklady prokazujícími oprávněnost nároku na pojistné plnění nebo požadovanými 

pojistitelem.
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Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Úrazové pojištění je pojištění obnosové.
1.2 Předmětem pojištění jsou vyjmenované trvalé následky pojištěného či smrt pojištěného 

následkem úrazu.
1.3 Z úrazového pojištění poskytne pojistitel plnění ve výši stanovené v těchto ZPP, došlo-li v době 

trvání pojištění k úrazu pojištěného v golfovém areálu.
1.4 Úrazové pojištění se sjednává na následující rizika a pojistné částky, není-li v pojistné smlouvě 

uvedeno jinak:

Pojistné částky v Kč

Produkt Normal Optimal Exkluziv

Smrt následkem úrazu 200 000 400 000 600 000

Vyjmenované trvalé následky úrazu 200 000 400 000 600 000

Článek 2
Pojistná událost

2.1 Pojistnou událostí v úrazovém pojištění je úraz pojištěného vzniklý výlučně v golfovém areálu 
neočekávaným a  náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesnou silou nezávisle na vůli 
pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a  kterým bylo pojištěnému způsobeno 

poškození zdraví nebo smrt. 
2.2 Pojistitel plní i za poškození zdraví, které bylo pojištěnému způsobeno: 
2.2.1 nemocí vzniklou výlučně následkem úrazu; 
2.2.2 místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem; 
2.2.3 nákazou tetanem nebo vzteklinou při úrazu;
2.2.4 diagnostickými, léčebnými a  preventivními zákroky provedenými za účelem léčení následků 

úrazu;
2.2.5 neočekávaným a nepřerušovaným působením vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, 

elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických).

Článek 3
Výluky z pojištění 

3.1 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v  případech uvedených v  článku 7 VPP 
a dále za:

3.1.1 tělesná poškození způsobená úrazem, ke kterému nedošlo v bezprostřední příčinné souvislosti 
s provozováním golfu v golfovém areálu;

3.1.2 vznik a zhoršení kýl, nádorů všeho druhu a původu, vznik a zhoršení aseptických zánětů pochev 
šlachových, úponů svalových, tíhových váčků a epikondylitid, náhlé příhody cévní;

3.1.3 úrazy páteře, kromě úrazů s následkem poškození míchy či zlomeniny obratle;
3.1.4 infekční nemoci, i když byly přeneseny zraněním; 
3.1.5 nemoci a nemoci z povolání; 
3.1.6 zhoršení nebo projevení se nemoci v důsledku úrazu;
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3.1.7 duševní poruchy a změny psychického stavu bez ohledu na to, čím byly způsobeny, nedojde-li 
k organickému poškození centrální nervové soustavy úrazem;

3.1.8 úraz, k němuž došlo v důsledku epileptického záchvatu, duševní poruchy nebo poruchy vědomí, 
náhlé příhody cévní nebo jiného záchvatu křečí; 

3.1.9 patologické zlomeniny včetně zlomenin v důsledku osteoporózy;
3.1.10 úraz, k  němuž došlo v  důsledku otravy po požití pevných nebo kapalných látek; tato výluka 

se nevztahuje na děti do dovršení desátého roku života, avšak jen tehdy, pokud otrava nebyla 
způsobena potravinami; 

3.1.11 porušení nebo přerušení (úplné nebo částečné) patologicky změněných svalů, šlach, vazů  
nebo pouzder způsobených vyvinutím vnitřní svalové síly, byť i  do doby vzniku úrazu bez 
klinických příznaků nebo léčby;

3.1.12 natažení šlach, svalů, vazů nebo pouzder.
3.2 Pojistitel dále není povinen poskytnout pojistné plnění v  případě pojistné události,  

kdy pojištěný:
3.2.1 věrohodným způsobem neprokáže, že k úrazu došlo v golfovém areálu; 
3.2.2 v  případě úrazu, kdy pojištěný po úraze neodkladně nevyhledá lékaře či nerespektuje rad 

a doporučení lékaře a následkem toho dojde ke zhoršení následků pojistné události. 
3.3 Pojistitel má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu:
3.3.1 došlo-li k  úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol nebo požil návykovou látku  

nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo. Měl-li 
však takový úraz za následek smrt poškozeného, má pojistitel právo snížit pojistné plnění jen 
tehdy, došlo-li k  úrazu v  souvislosti s  činem poškozeného, jímž jinému způsobil těžkou újmu  
na zdraví nebo smrt. Právo pojistitel však nemá, obsahoval-li alkohol nebo návykovou látku 
lék, který pojištěný užil způsobem, který pojištěnému předepsal lékař, a pokud pojištěný nebyl 
lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v  době působení léku nelze vykonávat činnost, 
v jejímž důsledku došlo k úrazu. 

3.3.2 oznámí-li pojištěný vznik úrazu později než jeden měsíc po ukončení léčení. 

Článek 4
Pojistné plnění

4.1 Pojistné plnění v  případě vyjmenovaných trvalých následků úrazu uvedených v  tabulce 
Hodnocení trvalých následků úrazu, která je součástí těchto PP golf:

4.1.1 Zanechá-li úraz, ke kterému došlo během trvání připojištění, pojištěnému trvalé následky, 
je pojistitel povinen vyplatit z  pojistné částky (ve výši dohodnuté v  pojistné smlouvě ke dni 
vzniku pojistné události) tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah trvalých následků pro 
jednotlivá tělesná poškození.

4.1.2 Rozsah trvalých následků úrazu se stanovuje podle Tabulky hodnocení trvalých následků při 
úplné ztrátě orgánů nebo úplné ztrátě funkce a  dalších těžkých tělesných poškozeních (dále 
jen tabulka). Za jiné trvalé následky, které nejsou v  tabulce uvedeny, pojistitel pojistné plnění 
neposkytuje.

4.1.3 Rozsah trvalých následků se posuzuje po jejich ustálení. V  případě, že se neustálily do tří let  
po úrazu, vyplatí pojistitel částku odpovídající procentu poškození na konci této lhůty.

4.1.4 Jestliže tabulka stanoví procentní rozpětí, určí pojistitel výši plnění tak, aby v  rámci daného 
rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození způsobeného úrazem.

4.1.5 Pojištěný je oprávněn každoročně, nejdéle však do tří let po pojistné události, znovu požádat 
o stanovení rozsahu trvalých následků úrazu, pokud došlo k jejich podstatnému zhoršení. Jestliže 
byl tímto pojištěnému přiznán vyšší rozsah trvalých následků úrazu, je pojistitel povinen zvýšené 
plnění vyplatit do 15 dnů od doručení žádosti.

4.1.6 Rozsah trvalých následků pojištěný prokazuje zdravotní dokumentací, pojistitel je oprávněn  
ji ověřit i lékařskou prohlídkou u lékaře určeného pojistitelem.

4.1.7 Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, 
sníží pojistitel své plnění za trvalé následky o  tolik procent, kolika procentům odpovídalo 
předcházející poškození určené též podle tabulky. 

4.1.8 Celkové plnění pojistitele pojištěnému za trvalé následky jednoho úrazu odpovídá nejvýše 
rozsahu trvalých následků 100 % podle tabulky.

4.1.9 Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jejich částí, 
hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše procentem stanoveným v tabulce pro anatomickou 
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nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí. 
4.1.10 Jestliže pojištěný zemře do jednoho roku ode dne, kdy došlo k  úrazu z  příčin, které s  úrazem 

nesouvisí, nebo pokud zemře do tří let po vzniku úrazu z jakékoliv příčiny, a pokud vznikl nárok na 
plnění za trvalé následky, přičemž dosud nebylo plněno, pak je vyplacena částka, která odpovídá 
rozsahu trvalých následků pojištěného v  době jeho smrti, nejvýše však částce dohodnuté pro 
případ smrti následkem úrazu. 

4.2 Pojistné plnění v případě úrazové smrti
4.2.1 Zemře-li pojištěný následkem úrazu, který vznikl během trvání pojištění, do jednoho roku ode 

dne, kdy k tomuto úrazu došlo, vzniká oprávněné osobě nárok na plnění ve výši pojistné částky 
dohodnuté v pojistné smlouvě ke dni vzniku pojistné události. 

Článek 5
Povinnosti pojištěného při vzniku škodné události

5.1 Pojištěný je po úrazu povinen okamžitě vyhledat lékařské ošetření a řídit se pokyny ošetřujícího 
lékaře. 

5.2 Pojištěný je povinen podstoupit na žádost pojistitele zdravotní prohlídku k ohodnocení trvalých 
následků úrazu, a to v České republice lékařem pověřeným pojistitelem.

Článek 6
Uplatnění nároku na pojistné plnění

6.1 Trvalé následky úrazu pojištěný pojistiteli oznamuje na formuláři Oznámení trvalých následků 
úrazu, k formuláři přiloží zdravotní dokumentaci o průběhu léčení úrazu. 

6.2 V případě smrti pojištěného následkem úrazu předloží oprávněná osoba pojistiteli:
6.2.1 kopii úmrtního listu pojištěného;
6.2.2 úředně ověřenou kopii svého občanského průkazu a svého rodného listu;
6.2.3 policejní zprávu, jestliže okolnosti úmrtí šetřila policie.
6.3 Pojištěný (oprávněná osoba) je povinen předložit na požádání i  další doklady pro prokázání 

nároku na pojistné plnění. 
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Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu je pojištění škodové.
1.2 Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu nebo jinou újmu, kterou pojištěný 

způsobil jinému v souvislosti s golfovou hrou v golfovém areálu, pokud byl proti němu uplatněn 
nárok na jejich náhradu.

1.3 Pojistitel poskytne v  případě pojistné události náhradu škody případně jiné újmy v  rozsahu, 
kterou pojištěný pojistiteli prokáže, maximálně však za jednoho pojištěného do výše těchto 
limitů, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak: 

limity pojistného plnění /limit na všechny pojistné události v Kč

Produkt Normal Optimal Exkluziv

Odpovědnost za škodu na životě, 
zdraví

1 000 000/
 5 000 000

2 000 000/
10 000 000

3 000 000/ 
15 000 000

Odpovědnost za škodu na věci 500 000/
2 500 000

1 000 000/
5 000 000

1 500 000/ 
7 500 000

Odpovědnost za škodu na pronajaté 
věci _ _ 50 000/

250 000

Odpovědnost za škodu na pronajaté 
věci - spoluúčast _ _ 30 %, min. 5 000

1.4 Součástí pojistného plnění jsou:
1.4.1 po předchozím odsouhlasení pojistitelem, pojištěným vynaložené náklady zahájeného 

řízení před orgány veřejné moci nebo rozhodčí řízení nebo mimosoudní projednání nároků  
na náhradu škody, případně jinou újmu, vyplývající z pojistné události;

1.4.2 náklady řízení, které je pojištěný povinen uhradit na základě pravomocného soudního 
rozhodnutí, kterým byl odsouzen k náhradě škody vyplývající ke škodné události.

1.5 Nárok na pojistné plnění může u  pojistitele uplatnit pouze pojištěný, poškozený nemá právo  
na uplatnění nároku na pojistné plnění vůči pojistiteli. 

Článek 2
Pojistná událost

2.1 Pojistnou událostí je vznik újmy vzniklé třetí osobě na zdraví či usmrcením nebo škody na věcech, 
kterou pojištěný způsobí golfovým míčkem, holí nebo golfovým vozíkem v  golfovém areálu, 
za níž je pojištěný právně odpovědný dle právních předpisů státu, na jehož území byla škoda, 
případně jiná újma způsobena, pokud byl proti němu uplatněn nárok na náhradu škody.

2.2 Více nároků na náhradu škody, případně jiné újmy, vyplývající z  jedné příčiny nebo z  více 
příčin, které spolu časově, místně nebo jinak souvisí, a to nezávisle na počtu poškozených osob,  
se považuje za jednu pojistnou událost.

2.3 Pokud je odpovědnost pojištěného za škodu, případně jinou újmu, způsobenou pojistnou 
událostí pojištěna zároveň jiným pojištěním, nahradí pojistitel škodu, případně jinou újmu,  
pouze pokud pojištěný uplatnil nárok na jejich náhradu z takového pojištění.

2.4 Při určení výše pojistného plnění u poškozené věci pojistitel vychází z časové ceny poškozené věci.
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2.5 V  případě sjednání varianty Exkluziv se za pojistnou událost považuje také vznik škody  
na pronajatém golfovém vybavení (tří a čtyřkolové vozíky, golfová vozítka, hole, bag) zničením 
či krádeží, a to do výše škody, která nebyla uhrazena z jiného pojištění odpovědnosti za škodu.

Článek 3
Výluky z pojištění

3.1 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v  případech uvedených v  článku 7 VPP 
a dále za škodu a jiné újmy:

3.1.1 způsobenou na věcech osoby blízké;
3.1.2 na věcech, za které pojištěný odpovídá jako nájemce (mimo variantu Exkluziv) nebo provozovatel;
3.1.3 způsobenou při výkonu povolání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, pokud není v pojistné 

smlouvě dohodnuto jinak, nebo na věcech k těmto účelům zakoupených a využívaných;
3.1.4 na kterou se vztahuje zákonná povinnost pojištěného nebo poškozeného sjednat pojištění;
3.1.5 způsobenou zničením, poškozením záznamů na zvukových, obrazových a datových nosičích;
3.1.6 způsobenou v důsledku psychické poruchy nebo nemoci včetně deprese;
3.1.7 způsobenou na životním prostředí.
3.2 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění z odpovědnosti za škodu, případně jiné újmy,  

převzatou pojištěným smluvně nebo nad rámec stanovený právními předpisy.
3.3 Pojištění se nevztahuje na:
3.3.3 pokuty a sankční náhrady;
3.3.4 náhrady za duševní a morální újmu;
3.3.5 nemajetkové újmy či škody, k  nimž došlo neoprávněným zásahem do práva na ochranu 

osobnosti.

Článek 4
Práva a povinnosti 

4.1 Pojištěný je povinen o škodné události vždy bez zbytečného odkladu informovat pojistitele:
4.1.1 sdělit okolnosti vzniku škodné události;

4.1.2 uvést jména a  adresy poškozených osob a  případných svědků a  předložit jejich písemná 
prohlášení;

4.1.3 vyjádřit se písemně ke své odpovědnosti za vzniklou škodu nebo jiné újmy, k  požadované 
náhradě škody a její výši;

4.1.4 zajistit a  předložit pojistiteli policejní protokol nebo jiné relevantní doklady, svědčící o  vzniku 
a rozsahu škody. 

4.2 Pojištěný je povinen poskytovat pojistiteli součinnost v  souvislosti s  pojistnou událostí, zajistit 
a poskytnout pojistiteli důkazy a prohlášení, účastnit se soudních jednání a jiných řízení, pokud to 
pojistitel požaduje.

4.3 Pojištěný není oprávněn jménem svým ani jménem pojistitele k  žádnému vypořádání  
nebo uznání jakéhokoli nároku třetí osoby (poškozeného) bez předchozího písemného souhlasu 
pojistitele.

4.4 Pojištěný je povinen předem projednat s  pojistitelem jakékoli použití právních služeb, řídit  
se jeho pokyny a informovat pojistitele o průběhu a výsledcích řízení. 

4.5 Nesplní-li nebo poruší-li pojištěný povinnosti uvedené v  čl. 4., je pojistitel oprávněn pojistné 
plnění přiměřeně snížit (článek 6 VPP).

4.6 Uvede-li pojištěný pojistitele vědomě v  omyl o  podstatných okolnostech, týkajících  
se oprávněnosti nároku na náhradu škody, případně jiné újmy nebo její výše, má pojistitel právo 
náhradu škody, případné jiné újmy odmítnout.

4.7 Pojistitel je oprávněn, pokud se o povinnosti pojištěného nahradit škodu, případně jinou újmu, 
rozhoduje v  řízení před soudem nebo jiným oprávněným orgánem, vyčkat s  její náhradou do 
té doby, dokud neobdrží pravomocné rozhodnutí, kterým byla pojištěnému uložena povinnost 
k její náhradě.

4.8 Pojistitel je oprávněn zjišťovat v  souvislosti se šetřením pojistné události týkající se pojištění 
odpovědnosti za škodu, případně jiné újmy, údaje o  zdravotním stavu nebo o  příčině smrti 
poškozeného. Nejedná-li se o  smrt poškozeného, je ke zjišťování zdravotního stavu nutný 
souhlas poškozeného nebo jiné oprávněné osoby. Pokud poškozený písemný souhlas nedá, 
a bez tohoto souhlasu nelze zjistit rozsah povinnosti pojistitele k náhradě škody nebo jiné újmy, 
neběží lhůta, ve které je pojistitel jinak povinen poskytnout pojistné plnění (odstavec 5.7.3 VPP). 
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Článek 5
Uplatnění nároku na pojistné plnění

5.1 Nárok na náhradu škody nebo jiné újmy uplatní pojištěný u pojistitele bez zbytečného odkladu 
u předložením vyplněného formuláře Oznámení škodné události spolu s:

5.1.2 policejním protokolem nebo jiným dokladem o okolnostech vzniku a rozsahu škody;
5.1.3 písemným prohlášením pojištěného, poškozeného a  svědků, popisujícím okolnosti 

a mechanismus vzniku škody nebo jiné újmy;
5.1.4 vyjádřením pojištěného k jeho odpovědnosti za vznik škody nebo jiné újmy a k její výši;
5.1.5 fotodokumentací vzniklé škody nebo jiné újmy;
5.1.6 originály účtů za vzniklou škodu nebo jinou újmu, jejíž úhradu pojištěný požaduje; 
5.1.7 lékařskou zprávou nebo posudkem odborného lékaře dokladující vzniklou újmu na zdraví 

poškozeného;
5.1.8 dalšími doklady prokazujícími oprávněnost nároku na pojistné plnění nebo požadovanými 

pojistitelem.
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Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
1.2 Předmětem pojištění je úhrada nákladů na dočasný pronájem náhradního golfového vybavení.

Článek 2
Pojistná událost

2.1 Za pojistnou událost se považuje:
2.1.1 zpoždění dodání řádně zaregistrovaného zavazadla s  golfovým vybavením ve vlastnictví 

pojištěného leteckým dopravcem o  více než 6 hodin, ke kterému došlo z  opodstatněných 
a prokazatelných důvodů po příletu pojištěného do cílového místa;

2.1.2 zničení nebo ztráta golfového vybavení:
•		 ke	 které	 došlo	 v  době,	 kdy	 bylo	 svěřeno	 dopravci	 k  přepravě	 na	 potvrzenku	 nebo	 podle	

pokynů dopravce uloženo v prostoru určeném pro společnou přepravu zavazadel;
•		 způsobená	živelnou	událostí,	tj.	požárem,	výbuchem,	úderem	blesku,	vichřicí,	krupobitím,	

povodní, záplavou nebo zemětřesením;
•		 v souvislosti	s dopravní	nehodou;

2.1.3 krádež  golfového vybavení z ubytovacího zařízení.
2.2 V  případě pojistné události uhradí pojistitel pojištěnému náklady za pronájem náhradního 

golfového vybavení. 

2.3 Pojistitel poskytne v případě pojistné události jednomu pojištěnému pojistné plnění za každý den 
do max. výše těchto limitů, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak:

limity pojistného plnění v Kč

Produkt Normal Optimal Exkluziv

Pronájem náhradního golfového 
vybavení 

1 000/den, 
max. 5 000

2 000/den, 
max. 10 000

3 000/den, 
max. 15 000

Článek 3
Výluky z pojištění

3.1 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v  případech uvedených v  článku 7 VPP 
a dále pokud došlo ke škodě při zpoždění zavazadel s golfovým vybavením, způsobené stávkou 
nebo jinými důvody, které byly známé již v den rezervace letu.

Článek 4
Práva a povinnosti

4.1 Pojištěný je povinen:
4.1.1 v  případě zpoždění dodání zavazadel, zničení nebo ztráty zavazadel s  golfovým vybavením 

během přepravy neprodleně oznámit vznik škody odpovědnému zástupci příslušného dopravce 
a vyžádat si u něho vystavení zápisu o škodě; 
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4.1.2 v  případě zničení, ztráty golfového vybavení při dopravní nehodě nebo v  případě krádeže 
z  ubytovacího zařízení, oznámit vznik škody policii v  místě, které je nejbližší místu škodné 
události a vyžádat si policejní protokol.

4.2 Pojistitel je oprávněn si vyžádat v  případě potřeby i  další doklady a  pojištěný je povinen je 
poskytnout.

Článek 5
Uplatnění nároku

5.1 Nárok na pojistné plnění z pojištění zavazadel s golfovým vybavením uplatní pojištěný bez 
zbytečného odkladu přímo u pojistitele předložením vyplněného formuláře Oznámení škodné 
události spolu s:

5.1.1 potvrzením od letecké společnosti o  zpožděném dodání zavazadel s  golfovým vybavením 
s datem a hodinou plánovaného a skutečného dodání zavazadel s golfovým vybavením anebo 
potvrzením o nedoručení zavazadel s golfovým vybavením;

5.1.2 letenkou či potvrzením o rezervaci letu s uvedením data provedení rezervace;
5.1.3 zavazadlovým lístkem;
5.1.4 policejním protokolem či potvrzením příslušného úřadu o škodě na majetku;
5.1.5 účetními doklady o  vlastnictví zpožděného, ztraceného, poškozeného nebo odcizeného 

golfového vybavení;
5.1.6 smlouvou o pronájmu golfového vybavení  – smluvní podmínky včetně pojištění;
5.1.7 dokladem o zaplacení pronájmu golfového vybavení;
5.1.8 dalšími doklady prokazujícími oprávněnost nároku na pojistné plnění nebo požadovanými 

pojistitelem.
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Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
1.2 Předmětem pojištění je úhrada nákladů za zaplacený a  nevratný roční hráčský příspěvek 

příslušného golfového klubu.

Článek 2
Pojistná událost

2.1 Za pojistnou událost se považuje:
2.1.1 akutní onemocnění nebo úraz pojištěného, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku 

dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní z lékařského hlediska pojištěnému hrát 
golf nejméně po dobu 45 dní.

2.2 Pokud doba nezbytného léčení překročí 45 dní, pojistitel vyplatí maximálně 1x ročně jednomu 
pojištěnému zpětně za každý den nezbytného léčení poměrnou částku (se zohledněním 
sezónnosti a  otevírací doby předmětného golfového areálu) hráčského příspěvku do výše 
následujících pojistných limitů, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak:

limity pojistného plnění v Kč

Produkt Normal Optimal Exkluziv

Úhrada hráčského příspěvku 
Membership Fee

max. 150/den, 
max. 30 000

max. 250/den,
max. 50 000

max. 300/den,
max. 100 000

Článek 3
Výluky z pojištění

3.1 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v  případech uvedených v  článku 7 VPP 
a dále v případě:

3.1.1 onemocnění, které již existovalo v  době sjednání pojištění, i  když v  tuto dobu nebylo léčeno 
a komplikací s ním spojených (chronické onemocnění); 

3.1.2 následků úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění, i když dosud nebyly léčeny.
3.2 Pojištění se nevztahuje na:
3.2.1 poměrnou část příspěvků ostatních členů v případě společného členství;
3.2.2 vstupní poplatek do golfového klubu;
3.2.3 poměrnou část příspěvku za mimosezónní období předmětného golfového areálu.

Článek 4
Práva a povinnosti

4.1 Pojištěný je v případě akutního onemocnění nebo po úrazu povinen okamžitě vyhledat lékařské 
ošetření a řídit se pokyny ošetřujícího lékaře. 

4.2 Pojištěný je povinen vyžádat si od ošetřujícího lékaře veškerou lékařskou a  jinou dokumentaci 
potřebnou pro šetření pojistné události. 

4.3 Pojištěný je dále povinen vyžádat si potvrzení členského klubu, že v předmětné době v tomto 
klubu nehrál a že mu nebyl členský poplatek ani jeho část vrácen.
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Článek 5
Uplatnění nároku na pojistné plnění

5.1 Nárok na pojistné plnění uplatní pojištěný bez zbytečného odkladu přímo u  pojistitele 
předložením vyplněného formuláře Oznámení škodné události spolu s:

5.1.1 lékařskou zprávou s uvedením diagnózy, vystavenou ošetřujícím lékařem;
5.1.2 dokladem o zaplacení hráčského příspěvku;
5.1.3 potvrzením předmětného golfového klubu o nevyužití hráčského příspěvku (Membership Fee):
	 •		 vymezením	doby,	kdy	pojištěný	nehrál	v tomto	klubu;
	 •		 uvedením,	zda	členské	příspěvky	nebyly	pojištěnému	již	klubem	vráceny;
5.1.4 potvrzením předmětného golfového  klubu o otevírací době golfového areálu;
5.1.5 potvrzením předmětného golfového klubu o zařízení pro hru golf mimo sezónu;
5.1.6 dalšími doklady prokazujícími oprávněnost nároku na pojistné plnění nebo požadovanými 

pojistitelem.
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Článek 1
Základní ustanovení 

1.1 Pojištění se sjednává jako pojištění škodové. 
1.2 Předmětem pojištění je úhrada nákladů za zaplacený nevratný poplatek za golfovou hru. 
1.3 Pojistitel poskytne v  případě pojistné události jednomu pojištěnému pojistné plnění do výše 

těchto limitů, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak:

limity pojistného plnění v Kč

Produkt Normal Optimal Exkluziv

Green Fee 3 000 5 000 10 000

Článek 2
Pojistná událost

2.1 Za pojistnou událost se považuje nevyužití zaplacené golfové hry v  důsledku akutního 
onemocnění, úrazu nebo úmrtí pojištěného před započetím golfové hry, tj. před odehráním 
prvního míčku, a  v  jehož důsledku dojde k  takové změně zdravotního stavu, která neumožní 
podle ošetřujícího lékaře pojištěnému  ve sjednaném termínu a rozsahu hru absolvovat.

Článek 3
Výluky z pojištění

3.1 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v  případech uvedených v  článku 7 VPP 

a dále v případě zrušení hry z důvodu:
3.1.1 onemocnění, které již existovalo v  době sjednání pojištění, i  když v  tuto dobu nebylo léčeno 

a komplikací s ním spojených (chronické onemocnění); 
3.1.2 následků úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění, i když dosud nebyly léčeny.

Článek 4
Práva a povinnosti

4.1 Pojištěný je v případě akutního onemocnění nebo po úrazu povinen okamžitě vyhledat lékařské 
ošetření a řídit se pokyny ošetřujícího lékaře. 

4.2 Pojištěný je povinen vyžádat si od ošetřujícího lékaře veškerou lékařskou a  jinou dokumentaci 
potřebnou pro šetření pojistné události. 

4.3 Pojištěný je dále povinen vyžádat si potvrzení členského klubu o nevyužití zaplaceného Green Fee.

Článek 5
Uplatnění nároku na pojistné plnění

5.1 Nárok na pojistné plnění uplatní pojištěný bez zbytečného odkladu přímo u  pojistitele 
předložením vyplněného formuláře Oznámení škodné události podle charakteru škodné 
události, spolu s:

5.1.1 lékařskou zprávou vystavenou ošetřujícím lékařem před plánovaným počátkem hry, propouštěcí 
lékařskou zprávou v  případě hospitalizace či jinou řádnou lékařskou dokumentací prokazující 
důvod zrušení golfové hry;
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5.1.2 dokladem o zaplacení Green Fee;
5.1.3 kopií úmrtního listu;
5.1.4 dalšími doklady prokazujícími oprávněnost nároku na pojistné plnění nebo požadovanými 

pojistitelem.



Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Pojištění se sjednává jako pojištění obnosové.
1.2 Předmětem pojištění je příspěvek na pohoštění pojištěného a  účastníků turnaje, který pořádá 

Česká golfová federace, resp. národní golfový svaz příslušné země.
 Pojistitel poskytne v  případě pojistné události jednomu pojištěnému pojistné plnění ve výši 

těchto pojistných částek, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak:

Pojistné částky  v Kč

Produkt Normal Optimal Exkluziv

Hole in One 20 000 30 000 40 000

Článek 2
Pojistná událost

2.1 Za pojistnou událost se považuje dosažení „Hole in One“ pojištěným.

Článek 3
Výluky z pojištění

3.1 Vedle obecných výluk z  pojištění uvedených v  čl. 7 VPP, neposkytuje pojistitel pojistné plnění 
rovněž na jakoukoliv „Hole in One“ nepotvrzenou oficiálním dokumentem golfového areálu  

a/nebo zahranou mimo oficiální golfový turnaj.

Článek 4
Práva a povinnosti

4.1 Pojištěný je povinen předložit ověřenou kopii kompletně vyplněnou scorecard podepsanou 
hráčem (pojištěným), zapisovatelem a  potvrzenou zástupcem soutěžního výboru turnaje  
nebo odpovědným zástupcem golfového areálu. 

Článek 5
Uplatnění nároku na pojistné plnění

5.1 Nárok na náhradu škody uplatní pojištěný u  pojistitele bez zbytečného odkladu předložením 
vyplněného formuláře Oznámení škodné události spolu s ověřenou kopií scorecard, podepsanou 
hráčem (pojištěným), zapisovatelem a  potvrzenou zástupcem soutěžního výboru turnaje  
nebo odpovědným zástupcem golfového areálu.

5.2 Dalšími doklady prokazujícími oprávněnost nároku na pojistné plnění nebo požadovanými 
pojistitelem.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
pro používání klientského portálu MojeAllianz
platnost od 1. 1. 2014 verze 1.3

Článek 1 
Úvodní ustanovení

1.1  Klientským portálem MojeAllianz (dále též „MojeAllianz“) se pro účely těchto Všeobecných 
obchodních podmínek (dále jen „Podmínky“) rozumí internetová aplikace dostupná na adrese 
www.mojeallianz.cz, spravovaná společností Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 
186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47115971, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze oddíl B, vložka 1815 (dále jen „Poskytovatel“), jejím jménem a  jménem Allianz penzijní 
společnosti, a. s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, Česká republika, IČ: 25612603, 
zapsaného v  obchodním rejstříku u  Městského soudu v  Praze oddíl B, vložka 4972 (dále jen 
„Penzijní společnost“).

1.2  Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele, Penzijní společnosti a Klienta 
založené Smlouvou o  užívání klientského portálu MojeAllianz (dále jen „Smlouva) a  spojené 
s používáním MojeAllianz.

Článek 2 
Definice pojmů

Autorizační mobilní číslo – číslo mobilního telefonu, na který je Klientovi doručován autorizační SMS kód;
Autorizační e-mail – e-mailová adresa Klienta, která slouží i jako přihlašovací jméno;
Autorizační SMS kód – bezpečnostní kód zaslaný v SMS na Autorizační mobilní číslo Klienta; kód je používán 
pro ověření Klienta při prvním přihlášení do MojeAllianz a při odesílání změnových požadavků;

Heslo – minimálně šest znaků, z toho alespoň jedno malé písmeno, alespoň jedno velké písmeno a alespoň 
jedna číslice; první heslo vytvoří Klient při prvním přihlášení, heslo může následně na portálu měnit;
Klient – fyzická osoba, která uzavírá s  Poskytovatelem a  Penzijní společností smlouvu o  užívání portálu 
MojeAllianz;
Kód klienta – osmimístné číslo přidělené Poskytovatelem, jednoznačně identifikující daného Klienta 
v MojeAllianz;
MojeAllianz, portál MojeAllianz – internetový klientský portál na adrese www.mojeallianz.cz;
Přihlašovací údaje – Kód klienta nebo Autorizační e-mail a Heslo.

Článek 3 
Sjednání Smlouvy

3.1  Uzavřít Smlouvu může fyzická osoba, která má jako pojistník uzavřenu alespoň jednu platnou 
pojistnou smlouvu (vyjma skupinových pojistných smluv a pojistných smluv cestovního pojištění) 
u  Poskytovatele nebo jako účastník smlouvu s  Penzijní společností na alespoň jeden produkt 
nabízený Penzijní společností, a to současně při sjednání první (čí další) pojistné smlouvy/smlouvy 
na produkt nabízený Penzijní společností nebo kdykoliv během jejich trvání.

3.2.  Smlouvu lze uzavřít v  rámci sjednání produktů Poskytovatele nebo Penzijní společnosti, a  to 
i konkludentní formou dohody smluvních stran. Smlouva zůstává platnou a účinnou i v případě 
ukončení závazku, v rámci něhož byla sjednána.

3.3  O zřízení přístupu do MojeAllianz je Klient informován na jím uvedený Autorizační e-mail.
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Článek 4
 Přístup do portálu MojeAllianz

4.1  K  prvnímu přihlášení do MojeAllianz slouží odkaz zaslaný v  informačním e-mailu o  zřízení 
přístupu na Autorizační e-mail Klienta. Po jeho otevření je Klient přes zadání SMS kódu přihlášen  
do MojeAllianz, kde si nastavuje vlastní přístupové Heslo.

4.2  K opětovnému přihlášení do MojeAllianz Klient využívá jako Přihlašovací údaje Kód klienta nebo 
Autorizační e-mail a Heslo.

4.3  Konkrétní pokyny k aktivaci MojeAllianz jsou uvedeny v informačním e-mailu.

Článek 5 
Služby poskytované v portálu MojeAllianz

5.1  Přehled Klientových pojistných smluv uzavřených s Poskytovatelem a smluv uzavřených s Penzijní 
společností na produkt Penzijní společnosti a  dále základní informace o  těchto smlouvách.  
Smlouvy ukončené déle než jeden rok jsou uvedeny v  archivu pojistných smluv nebo smluv 
uzavřených s Penzijní společností na produkty nabízené Penzijní společností.

5.2  Přehled pojistných událostí – vybrané informace o  pojistných událostech, které jsou evidovány  
na pojistných smlouvách Klienta.

5.3  Vybrané změny na pojistných smlouvách – aktuální seznam změn, které je možno prostřednictvím 
MojeAllianz provést, je uveden v  uživatelské příručce dostupné na portálu MojeAllianz 
a  Poskytovatel si vyhrazuje právo rozsah možných změn jednostranně upravovat. Tyto operace 
vyžadují ověření přes Autorizační SMS kód a jsou rovnocenné písemné žádosti o změnu smlouvy.

5.4  Změny osobních údajů – provedením jakékoliv změny osobních údajů za použití MojeAllianz Klient 
souhlasí s provedením dané změny osobních údajů na všech pojistných smlouvách. Pro změnu 
osobních údajů na smlouvách o  poskytování produktů Penzijní společnosti je Klient povinen 
dodržet případné další náležitosti vyžadované smluvními podmínkami platnými pro daný produkt.

5.5  Komerční a servisní sdělení – služba informující Klienta o aktuálních nabídkách produktů a služeb 
Poskytovatele a Penzijní společnosti nebo informace o změnách portálu MojeAllianz.

5.6  Platby on-line – portál MojeAllianz umožňuje uhradit pojistné platební kartou.

Článek 6 
Podmínky užívání portálu MojeAllianz

6.1  Heslo a  Autorizační e-mail může Klient po přihlášení do MojeAllianz změnit. Nový Autorizační 
e-mail se tak stává i novým přihlašovacím jménem. Kód klienta měnit nelze.

6.2  Autorizační mobilní číslo lze z bezpečnostních důvodů změnit pouze po ověření totožnosti Klienta 
na telefonní lince oddělení péče o zákazníky.

6.3 V případě zapomenutého hesla lze přístup do portálu MojeAllianz obnovit přes odkaz „Zapomněli 
jste své přihlašovací údaje?“ na přihlašovací stránce do MojeAllianz nebo na telefonní lince oddělení 
péče o zákazníky.

6.4  Na žádost klienta lze přístup do portálu MojeAllianz zablokovat na telefonní lince oddělení péče 
o zákazníky.

6.5  Účet klienta je po třetím neúspěšném přihlášení zablokován na deset minut. Po uplynutí deseti 
minut se lze opět pokusit o přihlášení.

6.6  Je-li doba od posledního přihlášení delší než jeden rok, je zapotřebí přístup obnovit přes volbu 
„Zapomněli jste své přihlašovací údaje?“ nebo na telefonní lince oddělení péče o zákazníky a projít 
postupem prvního přihlášení.

6.7  Klient je z portálu MojeAllianz automaticky odhlášen po deseti minutách nečinnosti.
6.8  Poskytovatel je v  případě podezření na ohrožení bezpečnosti Klientova účtu oprávněn přístup 

Klienta zablokovat. Účet bude opět zpřístupněn po přijetí nezbytných opatření nebo po pominutí 
nebezpečí.

6.9  Klient souhlasí se shromažďováním a  vyhodnocováním informací souvisejících s  přístupem  
do MojeAllianz.

Článek 7 
Povinnosti Klienta

7.1  Klient je povinen chránit své Přihlašovací údaje, uchovávat je v  tajnosti a  nesdělovat je třetím 
osobám.

7.2  V případě podezření na zneužití přístupu do MojeAllianz je Klient povinen toto bez zbytečného 
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odkladu oznámit Poskytovateli, který je po nahlášení oprávněn zamezit přístupu Klienta  
do MojeAllianz.

7.3 Klient je povinen informovat Poskytovatele a  Penzijní společnost v  případě změny kontaktních 
a autorizačních údajů sdělených při sjednání smlouvy o užívání MojeAllianz.

7.4  Klient je oprávněn používat portál MojeAllianz pouze ke smluvenému účelu.
7.5  Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s porušením povinností 

Klienta.

Článek 8 
Nedostupnost portálu MojeAllianz

8.1  Klient bere na vědomí a  souhlasí s  tím, že portál MojeAllianz může být pro Klienta dočasně 
nedostupný nebo mohou být dočasně omezeny jeho funkce.

8.2  Poskytovatel neodpovídá za vzniklé škody v  případě nedostupnosti portálu MojeAllianz  
nebo omezení jeho funkcí.

Článek 9 
Zpracování osobních údajů

9.1 Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených ve smlouvě o  užívání MojeAllianz, 
případně ve smlouvě s Poskytovatelem nebo Penzijní společností, v rámci níž je služba MojeAllianz 
sjednána, v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů Poskytovatelem 
a  Penzijní společností v  rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a  po dobu nutnou k  zajištění 
práv a povinností souvisejících s provozem klientského portálu MojeAllianz. Pro případ, že Klient 
má uzavřenou nebo v budoucnu uzavře s Penzijní společností smlouvu o poskytování některého 
z produktů Penzijní společnosti, Klient dále souhlasí s tím, že Penzijní společnost předá Poskytovateli 
Klientovy osobní údaje týkající se Klientem sjednaných produktů Penzijní společnosti a to v rozsahu 
nutném pro plnění dle této smlouvy.

9.2  Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel a Penzijní společnost, po dobu trvání pojištění u Poskytovatele 
nebo produktů nabízených Penzijní společností a  po dobu pěti let po zániku poslední pojistné 

smlouvy u Poskytovatele nebo produktu nabízeného Penzijní společností zpracovávali jeho osobní 
údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje, podrobnosti 
elektronického kontaktu a  údaje o  pojištění u  Poskytovatele a  produktech nabízených Penzijní 
společností (vyjma citlivých údajů) pro marketingové účely a pro účely nabídky svých produktů, 
produktů dceřiných a sesterských společností pojistitele a jiných poskytovatelů finančních služeb, 
s nimiž Poskytovatel a/nebo Penzijní společnost spolupracují a jejichž aktuální seznam je uveden 
na webu Poskytovatele. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat na adrese Poskytovatele či Penzijní 
společnosti.

Článek 10 
Zánik smlouvy

10.1  Smlouva zaniká dohodou smluvních stran.
10.2  Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět. Dnem doručení výpovědi poslední  

ze stran veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy zanikají. Výpověď musí být doručena do sídla 
Poskytovatele a Penzijní společnosti. Poskytovatel a Penzijní společnost odesílá výpověď Klientovi 
na adresu uvedenou v pojistné smlouvě/smlouvě s Penzijní společností nebo na adresu, kterou 
Klient Poskytovateli/Penzijní společnosti písemně či prostřednictvím MojeAllianz sdělil.  V případě, 
že Poskytovatel zjistí používání MojeAllianz v  rozporu se Smlouvou či těmito Podmínkami je 
oprávněn znemožnit přístup Klienta k portálu Moje Allianz s okamžitou účinností.

10.3  Smlouva zaniká úmrtím Klienta.

Článek 11 
Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o užívání portálu MojeAllianz. Klient je obdrží při 
jejím uzavření.

11.2  Poskytovatel si  vyhrazuje  právo  na  změnu  těchto  Podmínek s tím,  že  jejich  poslední  platná  
verze  je  vždy  zveřejněna  na www.mojeallianz.cz. Klient bude o  změně vhodným způsobem 
informován (např. e-mailovou zprávou nebo při přihlášení do portálu MojeAllianz). Používáním 
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MojeAllianz i  po oznámení změny Podmínek Klient vyjadřuje svůj souhlas s  touto změnou. 
V případě nesouhlasu se změnou Podmínek je Klient oprávněn tuto smlouvu vypovědět dle odst. 
9.2, a to do 14 dní od okamžiku, kdy mu oznámení o změně bylo doručeno.
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Produkt Normal Optimal Exkluziv

Pojištění golfového vybavení 30 000 Kč 60 000 Kč 150 000 Kč

Smrt následkem úrazu 200 000 Kč 400 000 Kč 600 000 Kč

Vyjmenované trvalé následky úrazu 200 000 Kč 400 000 Kč 600 000 Kč

Odpovědnost za škodu na životě a zdraví 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč

Odpovědnost za škodu na věci 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč

Odpovědnost za škodu na pronajaté věci _ _ 50 000 Kč

Odpovědnost za škodu na pronajaté věci - spoluúčast _ _ 30 %, min. 5 000 Kč

Pronájem náhradního golfového vybavení 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč 2 000 Kč/den, max. 10 000 Kč 3 000 Kč/den, max. 15 000 Kč

Pojištění hráčského příspěvku - Membership Fee max. 150 Kč/den, max. 30 000 Kč max. 250 Kč/den, max. 50 000 Kč max. 300 Kč/den, max. 100 000 Kč

Pojištění poplatku za hru - Green Fee 3 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč

Pojištění Hole in One 20 000 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč
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Popis trvalých následků úrazu

Rozsah 
trvalých 

následků 
úrazu 

1. Ztráta sluchu oboustranná způsobená jedním úraze2m 60 %

2. Ztráta sluchu jednoho ucha 15 %

3. Ztráta sluchu jednoho ucha v případě, že pojištěný trpěl před úrazem hluchotou na druhé ucho 45 %

4. Ztráta zraku obou očí 100 %

5. Ztráta zraku jednoho oka 50 %

6. Ztráta zraku jednoho oka v případě, že pojištěný již trpěl před úrazem slepotou na druhé oko 75 %

7. Úplná ztráta smyslu čichového 5 %

8. Úplná ztráta smyslu chuťového 5 %

9. Ztráta jedné horní končetiny od ramenního kloubu 70 %

10. Ztráta jedné horní končetiny do výše nad loket 65 %

11. Ztráta jedné horní končetiny do výše pod loket nebo jedné ruky 60 %

12. Úplná ztráta palce ruky 20 %

13. Úplná ztráta ukazováku ruky 10 %

14. Úplná ztráta jednoho jiného prstu ruky 5 %

15. Ztráta jedné dolní končetiny až do výše nad polovinu stehna 70 %

16. Ztráta jedné dolní končetiny až do výše poloviny stehna 60 %

17. Ztráta jedné dolní končetiny do poloviny lýtka nebo jednoho chodidla 50 %

18. Úplná ztráta jednoho palce u nohy 10 %

19. Úplná ztráta jednoho jiného prstu u nohy 2 %

20. Úplná ztráta jedné plíce 50 %

21. Ztráta jedné ledviny 50 %

22. Ztráta sleziny 15 %

23. Ztráta jednoho varlete 10 %

24. Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 50 let 35 %

25. Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 50 let 20 %

26. Úplná ztráta pyje do 50 let 40 %

27. Úplná ztráta pyje nad 50 let 20 %

28. Úplná ztráta jednoho prsu do 50 let 30 %

29. Úplná ztráta dělohy do 50 let 40 %
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30. Úplná ztráta jednoho trvalého zubu 1 %

31. Vážné mozkové poruchy a  duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (nejméně otřes 
mozku III. stupně) podle závažnosti 50 – 100 %

32. Zúžení hrtanu, průdušnice nebo jícnu těžkého stupně 60 %

33. Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou 50 %

34. Těžké poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle závažnosti 50 – 100 %

35. Těžké porušení funkce trávicích orgánů podle závažnosti poruchy a výživy 50 – 100 %

36. Úplná nedomykavost řitních svěračů 60 %

37. Těžké poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce 30 %

38. Těžké poúrazové poškození míchy s následnou paraplegií nebo kvadruplegií 100 %

39. Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, 
natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) 50 %

40. Úplná nehybnost kolenního kloubu v nepříznivém postavení 30 %
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Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: 841 170 000
www.allianz.cz · klient@allianz.cz

Allianz
PRO golf
S dobrým pojištěním
nejste nikdy out

PRO_golf_VPP_DL_2014_v2.indd   2-3 8.11.2013   8:59:16


