Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Osobitné poistné podmienky
pre celoročné cestovné poistenie GOLF s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty

1)

2)
3)

4)

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Osobitné poistné podmienky pre celoročné cestovné
poistenie GOLF s obmedzeným počtom dní jednotlivej
poistenej cesty (ďalej len „OPP-G“) dopĺňajú
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 (ďalej len
„VPP-CP“) a sú spolu s VPP-CP neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy.
Ustanovenia týchto OPP-G sa vzťahujú na poistnú
zmluvu s dojednanou tarifou 1GI2 alebo 2GI2.
Pre účely týchto OPP-G sa pod pojmom poistenie
rozumie ktorýkoľvek druh poistenia, ktorý je možné v
zmysle ustanovení týchto OPP-G v poistnej zmluve
dojednať.
V prípade rozdielov medzi ustanoveniami VPP-CP a
ustanoveniami týchto OPP-G, majú prednosť
ustanovenia OPP-G.

Článok 2
Výklad pojmov
Pre účely týchto OPP-G sa rozumie:
a) dieťaťom - osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia
nedovŕšila 16 rokov,
b) dospelým - osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo
pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 16 rokov a
zároveň v deň začiatku poistenia nedovŕšila 71 rokov,
c) golfovou palicou – palica, ktorá vyhovuje pravidlám
golfu Slovenskej Golfovej Asociácie alebo národného
golfového zväzu, prípadne asociácie príslušnej krajiny
(ďalej len „SGA“),
d) golfovým náradím - obal na golfové palice („bag“) a
maximálne 14 golfových palíc; golfové náradie je
v súlade s článkom 1 ods. 34) VPP-CP považované pre
účely poistenia batožiny za športovú potrebu.
e) golfovým turnajom – oficiálny golfový turnaj alebo
golfová hra, za ktorú bol vopred zaplatený Green Fee,
f) Green Fee – hráčsky poplatok za použitie golfového
ihriska,
g) hole in one – prvý úder z príslušného odpaliska na
riadne normovanom golfovom ihrisku, po ktorom
golfová loptička skončí priamo v jamke, v súlade
s pravidlami SGA,
h) miestom poistenia – riadne zatvorené a uzamknuté
motorové vozidlo na vyhradenom parkovisku
golfového klubu, v ktorom prebieha golfový turnaj,
ktorého je poistený účastníkom,
i) oficiálnym golfovým turnajom – súťaž usporiadaná
v súlade s pravidlami SGA,
j) seniorom - osoba, ktorá by v deň začiatku poistenia
dovŕšila 71 rokov.
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Článok 3
Rozsah poistenia
Poistnou zmluvou sa ako povinná zložka dojednáva
poistenie uvedené v čl. 2 ods. 1) písm. a) VPP-CP poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
K povinnej zložke je možné v poistnej zmluve dojednať
aj fixný balík poistení, ktorý zahŕňa:
a) poistenie úrazu (čl. 2 ods. 1) písm. b) VPP-CP),
b) poistenie batožiny (čl. 2 ods. 1) písm. c) VPP-CP),
c) poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 2 ods. 1)
písm. d) VPP-CP),
d) poistenie doplnkových asistenčných služieb (čl. 2
ods. 1) písm. h) VPP-CP).
Poistnou zmluvou, ktorá sa riadi týmito OPP-G sa
v rámci fixného balíka poistení dojednáva aj golfové
poistenie, ktoré zahŕňa:
a) poistenie hole in one (čl. 5 týchto OPP-G),
b) poistenie zapožičania golfového náradia (čl. 6
týchto OPP-G),
c) poistenie poškodenia golfovej palice (čl. 7 týchto
OPP-G),
d) poistenie poplatkov golfového turnaja (čl. 8 týchto
OPP-G).
Odchylne od čl. 30 ods. 2) VPP-CP sa dojednáva, že
poistnou udalosťou sa rozumie aj taká poistná udalosť,
kedy došlo ku krádeží golfového náradia vlámaním sa
do motorového vozidla v mieste poistenia, prípadne
odcudzením celého motorového vozidla v mieste
poistenia, ak sa golfové náradie v takomto motorovom
vozidle nachádzalo, a zároveň:
a) poistený, ktorý je prepravovaný takýmto
motorovým vozidlom vierohodne preukáže, že
došlo k násilnému vniknutiu do motorového vozidla
a
b) golfové náradie bolo uložené v uzamknutom
batožinovom priestore alebo v uzavretej pevne
zabudovanej odkladacej schránke motorového
vozidla tak, že ho nebolo zvonku vidieť a
c) motorové vozidlo bolo riadne zatvorené a
uzamknuté, vrátane batožinového priestoru.
Odchylne od čl. 31 ods. 2) VPP-CP vzniká povinnosť
poisťovateľa plniť aj v prípade, kedy došlo ku krádeži
golfového náradia vlámaním sa do uzavretej a riadne
uzamknutej miestnosti golfového klubu.

Článok 4
Územná platnosť
1) V poistnej zmluve sa dojednáva územná platnosť
poistenia liečebných nákladov v zahraničí a poistenia
doplnkových asistenčných služieb pre niektorú
z nasledujúcich zón:
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a) zóna A, ktorá zahŕňa územie: Albánska, Andorry,
Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny,
Bulharska, Cypru, Česka, Čiernej Hory, Dánska
(vrátane Faerských ostrovov), Estónska, Fínska
(vrátane Alandských ostrovov), Francúzska,
Gibraltáru, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska,
Islandu,
Lichtenštajnska,
Litvy,
Lotyšska,
Luxemburska, Macedónska, Maďarska, Malty,
Moldavska, Monaka, Nemecka, Nórska (vrátane
súostrovia Svalbard a ostrova Jan Mayen), Poľska,
Portugalska (vrátane Azorských ostrovov a
Madeiry), Rakúska, Rumunska, Ruska (európska
časť), San Marína, Slovinska, Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska (vrátane ostrovov
Guernsey, Jersey a Man), Srbska, Španielska
(vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov),
Švajčiarska, Švédska, Talianska, Turecka, Ukrajiny a
Vatikánu,
b) zóna B, ktorá zahŕňa územie všetkých štátov sveta
s výnimkou Slovenskej republiky,
2) V poistnej zmluve sa dojednáva územná platnosť
poistenia úrazu, poistenia batožiny, poistenia
zodpovednosti za škodu a golfového poistenia pre
niektorú zo zón A alebo B v rozsahu území štátov podľa
ustanovenia odseku 1) tohto článku a Slovenskú
republiku.
3) Zóna A nezahŕňa iné pridružené zámorské krajiny a
územia, ktoré majú osobitné vzťahy s Dánskom,
Francúzskom, Holandskom, Nórskom a Spojeným
kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.
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Článok 5
Poistenie hole in one
Predmetom poistenia hole in one sú náklady na
jednorazové pohostenie poisteného a účastníkov
oficiálneho golfového turnaja po dosiahnutí hole in one
vynaložené v deň, kedy poistený hole in one dosiahol.
Poistnou udalosťou je dosiahnutie hole in one
poisteným na oficiálnom golfovom turnaji.
Maximálna výška poistného plnenia poisťovateľa
z jednej poistnej udalosti je uvedená v čl. 10 ods. 6)
písm. a) týchto OPP-G.
V prípade poistnej udalosti je poistený povinný
poisťovateľovi predložiť:
a) originál kompletne vyplnenej výsledkovej karty
podpísanej poisteným hráčom, zapisovateľom a
členom súťažného výboru oficiálneho golfového
turnaja,
b) potvrdenie minimálne dvoch spoluhráčov zo
skupiny (z „flight“) o dosiahnutí hole in one,
c) originál účtovného dokladu za pohostenie z baru
(stravovacieho zariadenia) zo dňa dosiahnutia hole
in one poisteným.

Článok 6
Poistenie zapožičania golfového náradia
1) Predmetom poistenia zapožičania golfového náradia
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sú náklady spojené s dočasným prenájmom golfového
náradia.
Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie alebo
strata golfového náradia vo vlastníctve poisteného
v dôsledku:
a) krádeže vlámaním,
b) živelnej udalosti,
ak k takémuto poškodeniu, zničeniu alebo strate
golfového náradia došlo počas poistnej doby, nie však
skôr ako 5 dní pred začiatkom golfového turnaja, na
ktorý bol poistený vopred preukázateľne prihlásený.
Poistnou udalosťou je aj oneskorenie dodania riadne
registrovanej batožiny s golfovým náradím vo
vlastníctve poisteného leteckým dopravcom, ak takáto
batožina obsahujúca golfové náradie nebola leteckým
prepravcom dodaná do 24 hodín po prílete do
cieľového miesta a poistený bol vopred preukázateľne
prihlásený na golfový turnaj.
Maximálna výška poistného plnenia za jeden deň
zapožičania golfového náradia a maximálny počet dní
zapožičania golfového náradia, za ktoré poisťovateľ
poskytuje poistné plnenie je uvedený v čl. 10 ods. 6)
písm. b) týchto OPP-G; pričom poisťovateľ poskytne
poistné plnenie najskôr od 3. dňa pred začiatkom
golfového turnaja.
Ak nastala poistná udalosť je poistený povinný:
a) v prípade poškodenia golfového náradia živelnou
udalosťou predložiť poisťovateľovi na obhliadku
poškodené golfové náradie,
b) v prípade krádeže vlámaním oznámiť túto udalosť
polícii bez zbytočného odkladu, a to v mieste, ktoré
je najbližšie a poisťovateľovi predložiť oznámemie
o nahlásení a správu o výsledku šetrenia
príslušného policajného orgánu, príp. iný obdobný
doklad,
c) v prípade oneskorenia dodania batožiny predložiť
poisťovateľovi potvrdenie od leteckého prepravcu
s uvedením dátumu a hodiny planovaného a
skutočného dodania batožiny obsahujúcej golfové
náradie,
d) predložiť poisťovateľovi originál účtovný doklad
týkajúci sa výšky nákladov na zapožičanie golfového
náradia, prípadne ďalšie doklady preukazujúce
oprávnenosť nároku na poistné plnenie.

Článok 7
Poistenie poškodenia golfovej palice
1) Predmetom poistenia poškodenia golfovej palice je
golfová palica vo vlastníctve poisteného.
2) Poistnou udalosťou je zlomenie golfovej palice alebo
oddelenie hlavice golfovej palice, pri údere vykonanom
poisteným počas golfového turnaja, s úmyslom udrieť
loptičku a uviesť ju do pohybu tak, že golfová palica sa
stane v zmysle platných pravidiel SGA nespôsobilou pre
hru.
3) Maximálna výška poistného plnenia je uvedená v čl. 10
ods. 6) písm. c) týchto OPP-G.
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4) Poistenie poškodenia golfovej palice sa nevzťahuje na
poškodenia golfovej palice iného druhu ako napr.
ohnutie, poškrabanie, poškodenie postupne
pôsobiacimi vplyvmi (koróziou, opotrebovaním a pod.)
alebo na zlomenie golfovej palice pri inej činnosti ako
pri údere počas golfového turnaja.
5) V prípade poistnej udalosti je poistený povinný
poisťovateľovi predložiť:
a) doklad o nadobudnutí poškodenej golfovej palice,
b) na obhliadku poškodenú golfovú palicu,
c) originál kompletne vyplnenej výsledkovej karty
podpísanej poisteným hráčom, zapisovateľom a
členom súťažného výboru golfového turnaja,
d) potvrdenie minimálne dvoch spoluhráčov zo
skupiny (z „flight“) o priebehu poistnej udalosti.
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Článok 8
Poistenie poplatkov golfového turnaja
Predmetom poistenia sú náklady, ktoré poistený
preukázateľne zaplatil ako registračný poplatok
(štartovné) na oficiálny golfový turnaj alebo náklady
Green Fee, ktoré poistený preukázateľne zaplatil, ak
takýto registračný poplatok alebo Green Fee sú
nenávratné.
Poistnou udalosťou je nevyužitie zaplateného
golfového turnaja z dôvodu akútneho ochorenia alebo
úrazu poisteného pred začiatkom golfového turnaja, v
dôsledku ktorého dôjde k takej zmene zdravotného
stavu, ktorá neumožní poistenému podľa ošetrujúceho
lekára v stanovenom termíne odohrať golfový turnaj.
Maximálna výška poistného plnenia je uvedená v čl. 10
ods. 6) písm. d) týchto OPP-G.
Okrem výluk uvedených v čl. 14 VPP-CP je z plnenia
vylúčené aj nevyužitie zaplateného golfového turnaja:
a) pre akútne zhoršenie ochorenia, úrazu alebo ich
následky, ktoré existovali pred dátumom zaplatenia
golfového turnaja i keď doposiaľ neboli liečené,
b) z dôvodu zámerne ukončeného tehotenstva,
c) z dôvodu tehotenstva a jeho akýchkoľvek následkov
a komplikácií vrátane pôrodu a komplikácii s ním
súvisiacich,

d) z dôvodu periodických kontrolných zdravotných
vyšetrení či plánovaných zdravotných zákrokov
alebo ich následkov,
e) z dôvodu, že poistený pred odchodom na golfový
turnaj neabsolvoval očkovanie povinné v Slovenskej
republike alebo v štáte, kde je poistený účastníkom
golfového turnaja,
f) z dôvodu zhoršenia stavu poisteného pri
chronických chorobách,
g) z dôvodu straty alebo krádeže cestovných dokladov.
5) V prípade poistnej udalosti je poistený povinný
poisťovateľovi predložiť:
a) potvrdenie golfového klubu o stornovaní
registračného poplatku alebo stornovaní Green Fee
vrátane potvrdenia o jeho nenávratnosti,
b) doklad preukazujúci zaplatenie registračného
poplatku alebo zaplatenie Green Fee,
c) lekársku správu, správu ošetrujúceho lekára,
prípadne ďalšie doklady preukazujúce oprávnenosť
nároku na poistné plnenie.
Článok 9
Poistenie podľa doby trvania a sadzba poistného
1) Poistenie podľa doby trvania sa dojednáva ako
celoročné, a to na 12 mesiacov od začiatku poistenia s
neobmedzeným počtom poistených ciest, pričom
poistenie sa vzťahuje vždy len na 35 bezprostredne po
sebe nasledujúcich dní každého jednotlivého pobytu
(cesty) začatého počas poistnej doby, najdlhšie však do
zániku poistenia.
2) Sadzba poistného je závislá od dojednanej územnej
platnosti.
Článok 10
Limit poistného plnenia a poistná suma
Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť
poistné plnenie určené podľa VPP-CP, OPP-G a podmienok
dojednaných v poistnej zmluve. Poistné plnenie
poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou alebo limitom
poistného plnenia na jednu poistnú udalosť poisteného, ak
nie je ďalej uvedené inak, a to nasledovne:

1) Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (čl. 2 ods. 1) písm. a) VPP-CP)
Liečebné náklady - limit poistného plnenia vrátane limitov podľa písm. a) až d):
Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu (čl. 19 ods. 12)
VPP-CP) - limit poistného plnenia vrátane limitov podľa písm. a) až d):

Limit poistného plnenia:
bez obmedzenia
50 000 EUR

a) na akútne zubné ošetrenie (čl. 19 ods. 1) písm. e) VPP-CP)
b) na ubytovanie a prepravu osoby v prípade hospitalizácie poisteného
(čl. 19 ods. 7) písm. a) a b) VPP-CP)

335 EUR
1 200 EUR
z toho na ubytovanie 100 EUR / 1 deň

c) na prepravu osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie poisteného
(čl. 19 ods. 7) písm. c) VPP-CP)

1 000 EUR

d) na náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických alebo
protetických pomôcok poistenému (čl. 19 ods. 1) písm. f) VPP-CP)
2) Poistenie úrazu (čl. 2 ods. 1) písm. b) VPP-CP)

170 EUR
Poistná suma:

a) smrť v dôsledku úrazu

10 000 EUR
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b) trvalé následky v dôsledku úrazu

20 000 EUR

3) Poistenie batožiny (čl. 2 ods. 1) písm. c) VPP-CP) – limit poistného plnenia Limit poistného plnenia:
2 500 EUR
vrátane limitov podľa písm. a) až e):
a) osobné veci (s výnimkou podľa odseku 3.1)

2 500 EUR

b) cennosti

700 EUR

c) elektronické alebo optické prístroje

700 EUR

d) športové potreby s výnimkou golfového náradia

700 EUR

e) golfové náradie (s výnimkou podľa odseku 3.1)

2 500 EUR

3.1) Poistenie batožiny
Krádež osobných vecí a golfového náradia poisteného vlámaním sa do
motorového vozidla, prípadne odcudzením celého motorového vozidla,
ak sa v takomto motorovom vozidle nachádzali (čl. 31 ods. 1) VPP-CP):
- osobné veci
- golfové náradie
4) Poistenie zodpovednosti za škodu
(čl. 2 ods. 1) písm. d) VPP-CP)
5) Poistenie doplnkových asistenčných služieb
(čl. 2 ods. 1) písm. h) VPP-CP)

500 EUR
500 EUR
Limit poistného plnenia:
100 000 EUR
Limit poistného plnenia:

a) právna pomoc (čl. 56 ods. 1) VPP-CP)

1 200 EUR

b) strata dokladov (čl. 56 ods. 2) VPP-CP)

335 EUR

c) zmena cesty a asistencia pri predčasnom návrate (čl. 56 ods. 3) a 4) VPP-CP)

organizácia a reálne náklady

d) technická asistencia (čl. 56 ods. 5) VPP-CP)

170 EUR

e) doprava zástupcu (čl. 56 ods. 6) VPP-CP)

organizácia a reálne náklady

f) oneskorenie dodania batožiny leteckým dopravcom o viac ako 24 hodín, nie
však viac ako 48 hodín (čl. 56 ods. 7) VPP-CP)

70 EUR

g) oneskorenie dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 48 hodín
(čl. 56 ods. 7) VPP-CP)
6) Golfové poistenie

140 EUR
Limit poistného plnenia:

a) Poistenie hole in one (čl. 5 týchto OPP-G)

700 EUR

b) Poistenie zapožičania golfového náradia (čl. 6 týchto OPP-G)

70 EUR/ 1 deň,
maximálne po dobu 3 dní

c) Poistenie poškodenia golfovej palice (čl. 7 týchto OPP-G)

170 EUR - maximálny limit
poistného plnenia na poistnú dobu

d) Poistenie poplatkov golfového turnaja (čl. 8 týchto OPP-G)

300 EUR - maximálny limit
poistného plnenia na poistnú dobu

Článok 11
Spoluúčasť
Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej
udalosti z poistenia poplatkov golfového turnaja
spoluúčasťou vo výške 10%.
Článok 12
Záverečné ustanovenie
1) Poistenie podľa týchto OPP-G nie je možné dojednať pre
seniorov.

2) Územná platnosť pre zónu C a SR, ak sa v poistnej
zmluve uvádza, sa nevzťahuje pre poistenia, ktoré sa
riadia týmito OPP-G.
3) Pre poistnú zmluvu, ktorá sa odvoláva na tieto OPP-G
neplatia ustanovenia čl. 2 ods. 1) písm. e), f), g), i) a j)
VPP-CP.

V Bratislave, schválené dňa 01.12.2015
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