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Základní parametry

Náš tip

Typ pojištění

dle typu rizika obnosové nebo škodové
pojištění

Předmět pojištění

pojistná nebezpečí spojená s provozováním
golfu na amatérské úrovni

Územní platnost

celý svět včetně ČR

Podmínky sjednání

sjednává se samostatně bez návaznosti
na další produkt

Varianty pojištění

Normal, Optimal, Exkluziv

Doba trvání smlouvy

jeden rok

Frekvence placení

jednorázově ročně

• Při cestách do zahraničí doporučujeme sjednat cestovní pojištění,
neboť zahrnuje i další důležitá rizika, jako jsou léčebné výlohy
v zahraničí a asistence.
• Úrazové pojištění obsažené v pojištění PRO golf je pouze doplňkovým
pojištěním a nemělo by nahrazovat individuálně nastavenou smlouvu
úrazového pojištění s pojistnými částkami, které odrážejí aktuální
životní situaci a potřeby.

Pro koho je PRO golf určen
• pro amatérské hráče golfu všech věkových kategorií
• pro ty, kteří si váží svého golfového vybavení a chtějí být zabezpečeni
především pro případy jeho ztráty, zničení nebo způsobení škody a jiné
újmy

Počet osob na smlouvě 5 pojištěných osob včetně pojistníka
Cena pojištění

jednotná sazba pro děti, dospělé a seniory dle
platného sazebníku

Základní charakteristika
• Pojištění PRO golf ochrání finanční rozpočet hráčů golfu při nenadálých
událostech, které mohou při provozování golfu nastat:
– zpoždění zavazadel, kvůli kterému je potřeba si zapůjčit náhradní
vybavení
– ztráta, krádež, poškození golfového vybavení
– klient zasáhne míčkem okno auta na parkovišti apod.

Hlavní výhody
•
•
•
•

všechna golfová rizika na jedné smlouvě
krytí odpovědnostních škod na vypůjčeném vybavení (Exkluziv)
krádež z uzamčeného vozidla kdykoliv
platí po celém světě včetně ČR

Způsob sjednání
• Lze sjednat prostřednictvím zprostředkovatelů pojištění.
• Po přijetí smlouvy zasíláme potvrzení o sjednání golfového pojištění –
kartičku.
• Platnost pojištění je jeden rok. Po uplynutí této doby je možné sjednat
další smlouvu opět s platností na jeden rok.

Užitečné kontakty
V případě, že je potřeba získat informace o pojištění nebo o způsobu
hlášení pojistné události, kontaktujte nás na tel. čísle: 841 170 000.
Další informace o pojištění PRO golf získáte také na www.allianz.cz/golf

Upozornění:
Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu nebo nabídku. Informace
jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Podrobné informace naleznete v konkrétních pojistných podmínkách
a smluvních ujednáních pro uvedený produkt.
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S vámi od jedničky
po osmnáctku

Co je součástí pojištění?
Rozsah pojištění
U pojištění PRO golf lze vybrat ze 3 variant pojištění.
Vhodnou variantu lze zvolit podle aktuální potřeby, např. podle toho, jaká je hodnota golfového vybavení nebo jak časté jsou výjezdy do zahraničí a do jaké
destinace (např. odpovědnostní škody/újmy v USA budou větší než v Evropě) apod.
Normal

Optimal

celý svět včetně ČR

celý svět včetně ČR

celý svět včetně ČR

30 000 Kč

60 000 Kč

150 000 Kč

Smrt úrazem

200 000 Kč

400 000 Kč

600 000 Kč

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

400 000 Kč

600 000 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

500 000 Kč

1 000 000 Kč

1 500 000 Kč

–

–

50 000 Kč
spoluúčast 30 % min. 5 000 Kč

1 000 Kč/den max. 5 000 Kč 2 000 Kč/den max.10 000 Kč

3 000 Kč/den max.15 000 Kč

Územní platnost
Pojištění golfového vybavení

Odpovědnost – život a zdraví*
Odpovědnost – majetek*
Odpovědnost za škodu na pronajaté věci
Pronájem náhradního golfového vybavení

Exkluziv

Pojištění ročních hráčských příspěvků
(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

20 000 Kč

30 000 Kč

40 000 Kč

Pojištění „Hole in One“

* Uvedené limity platí na jednu pojistnou událost a jednoho pojištěného. Pro všechny pojistné události z jedné smlouvy platí 5násobek uvedených částek.

Doporučení
Varianta Exkluziv jako jediná kryje odpovědnostní škody vzniklé na vypůjčeném vybavení v případě, že pronajímatel není pojištěn.

Popis rizik
Riziko

Pojistná událost

Hradíme

Pojištění golfového vybavení

• krádež, poškození, zničení, loupež v golfovém
areálu či přilehlém parkovišti

• časovou cenu golfového vybavení

• úraz pojištěného vzniklý v golfovém areálu

• trvalé následky úrazu – procentuální část dle
rozsahu následků a výše pojistných částek
• smrt úrazem – jednorázové odškodné

Pojištění odpovědnosti za škodu a
jinou újmu

• vznik újmy/škody při provozování golfu třetí osobě
na zdraví nebo věcech

• náhrada újmy/škody způsobená třetí osobě
na životě, zdraví nebo věci

Pronájem náhradního golfového
vybavení

• zpoždění letu o více než 6 hodin
• náhrada pronájmu golfového vybavení
• ztráta nebo zničení golfového vybavení při přepravě

Pojištění hráčských příspěvků
a poplatku za hru

• roční příspěvek – akutní onemocnění nebo úraz,
které znemožňuje hrát golf a kdy nezbytné léčení
překročí 45 dní
• poplatek za hru – akutní onemocnění, úraz

Pojištění „Hole in One“

• dosažení „Hole in One“ na oficiálním turnaji
pořádaném Českou golfovou federací, resp.
národním golfovým svazem příslušné země

Úrazové pojištění

úhrada nákladů za zaplacený a nevratný:
• roční hráčský příspěvek
• poplatek za hru

• příspěvek na pohoštění pojištěného a účastníků
turnaje při dosažení „Hole in One“

