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Tyto Doplňkové pojistné podmínky doplňují ustanovení
Pojistných podmínek pro cestovní pojištění (dále jen
„pojistné podmínky“).
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Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také jen “pojištění”),

řídí se pojištění kromě společných ustanovení v oddílu
A. pojistných podmínek i ustanoveními tohoto oddílu, která
mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek.

Čl. 1

se rozumí pes domácí a kočka domácí. Živé
zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly
nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení
o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu,
ve kterém to neodporuje jeho povaze.

2. je léčba zvířete veterinárním lékařem,
který je odborně způsobilý vykonávat veterinární
léčebnou a preventivní činnost na základě osvědčení
podle zvláštního právního předpisu.

3. je, odchylně od odst. 17. čl. 2 oddílu A.
pojistných podmínek, pro účely tohoto pojištění vznik
onemocnění, které ohrožuje zdraví nebo život zvířete
a vyžaduje poskytnutí veterinární péče. Za vznik nemoci
se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky
doložen.

Čl. 2

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel
oprávněné osobě ě v rozsahu škody
vzniklé na předmětu pojištění až do smluvené výše.

2. Oprávněnou osobou je pojištěný, u kterého je v pojistné
smlouvě zvíře identifikováno.

3. Předmětem pojištění je zdraví zvířete trvale označeného
mikročipem a nezaměnitelně identifikovatelného číslem
tohoto mikročipu uvedeným v pojistné smlouvě. Číslo
mikročipu se musí shodovat s číslem uvedeným
v platném „Pasu zvířete v zájmovém chovu“.

4. Pojištění se sjednává jako .

Čl. 3

Odchylně od odst. 4. čl. 3, oddílu A. pojistných podmínek
a bez ohledu na sjednanou územní platnost se pojištění
nevztahuje na události vzniklé na území České republiky.

Čl. 4

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, náhlá
změna zdravotního stavu pojištěného zvířete z příčiny úrazu
nebo náhlého onemocnění, ke kterému došlo v době trvání

pojištění a v místě pojištění a která vyžaduje následné
poskytnutí nutné a neodkladné veterinární péče. Pojištění
se vztahuje pouze na veterinární péči poskytnutou v místě
pojištění. Jedna pojistná událost se vztahuje k jednomu
zvířeti.

Čl. 5

1. Pojistitel hradí náklady prokazatelně vynaložené
na veterinární péči pojištěného zvířete snížené
o sjednanou spoluúčast.

2. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice
plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné
plnění za jednu a všechny pojistné události jednoho
pojištěného zvířete takto:

Čl. 6

Kromě povinností uvedených v oddílu A. pojistných
podmínek je pojištěný povinen dodržovat příslušná
ustanovení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY č. 998/2003/ES, zákona č. 166/1999 Sb.
o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. 7

Kromě povinností uvedených v oddílu A. pojistných
podmínek jsou pojistník a pojištěný povinni:
1. Předat originály dokladů prokazujících příčinu, čas, místo

a okolnosti vzniku pojistné události, její rozsah a přímou
souvislost pojistné události s pojištěným zvířetem, a to
minimálně uvedením jeho čísla mikročipu.

2. Na toto pojištění se nevztahuje povinnost uvedená
pod písm. D) bod II) odst. 5. čl. 16 oddílu A. pojistných
podmínek.

Čl. 8

1. Kromě výluk uvedených v oddílu A. pojistných podmínek
se za pojistnou událost nepovažují také události:
a) vzniklé v důsledku porušení zákona na ochranu zvířat

proti týrání,
b) vzniklé v důsledku dědičné nemoci nebo vrozené

vady,
c) vzniklé v důsledku preventivních a kosmetických

zákroků,
d) související s úhynem a utracením zvířete; tato výluka

se nevztahuje na případy vzniklé v důsledku pojistné
události,

e) vzniklé při vyhledávacích, vyprošťovacích,
záchranných a služebních činnostech. Tato výluka se
neuplatňuje, má-li pojištěný, který je oprávněnou
osobou sjednán „Pracovní“ druh cesty dle písm. b)
odst. 5. čl. 3 oddílu A. pojistných podmínek. Výluka se
rovněž nevztahuje na činnosti zvířat asistenčních
a canisterapeutických.

2. Z pojištění nejsou hrazeny náklady vynaložené na:
a) hospitalizaci a dopravu pojištěného zvířete,

s výjimkou nezbytné hospitalizace po veterinárním
zákroku v délce nejvýše dvou dnů,

b) antiparazitární preparáty včetně preventivních,
c) odstranění parazitů,
d) ošetření a léčení nemocí chrupu a ostatní

zubolékařské zákroky,
e) léčbu spojenou s březostí, porodem a zmetáním,
f) potravu pojištěného zvířete včetně veterinářem

stanovené dietní potravy, a to ani v rámci léčby,
g) léčbu kožních onemocnění,
h) nadstandardní veterinární zásahy, které nejsou

nezbytné pro léčení stavu pojištěného zvířete
vyžadujícího okamžité veterinární léčení,

i) očkování nebo kastraci,
j) léčbu chronického onemocnění a veterinární péči

související s ošetřením onemocnění nebo úrazů,
které existovaly po dobu 12 předešlých měsíců před
počátkem pojistné doby.

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také jen

“pojištění”), řídí se pojištění kromě společných ustanovení
v oddílu A. pojistných podmínek i ustanoveními tohoto
oddílu, která mají přednost před ustanoveními pojistných
podmínek.

l. 1

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel
oprávněné osobě ě v rozsahu škody vzniklé
zpožděním předmětu pojištění až do smluvené výše.

2. Oprávněnou osobou je pojištěný.
3. Předmětem poji tění jsou zavazadla řádně registrovaná

k přepravě leteckým dopravcem, která obsahují movité
věci osobní potřeby pojištěného obvyklé pro daný účel
cesty a určené k jeho osobnímu užívání, které si vzal
na cestu (dále v tomto oddílu také jen „zavazadla”).

4. Poji tění se sjednává jako .

l. 2

Odchylně od l. 10 oddílu A. pojistných podmínek trvá
poji tění v rámci sjednané pojistné doby nejdříve
od okam iku předání zavazadel k přepravě leteckému
dopravci a nejdéle do okam iku převzetí zavazadel po příletu
do cíle cesty.

Čl. 3

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk,
prokazatelné vynaložení přiměřených nákladů na pořízení
věcí nezbytných pro zabezpečení základních životních
potřeb pojištěného z příčiny zpoždění zavazadel nejméně
o 6 hodin, za které odpovídá letecký dopravce nebo
zapříčiněné přírodními živly, ke kterému došlo v době trvání
a v místě pojištění za těchto podmínek:
a) zpoždění se počítá od příletu a odbavení pojištěného

do okamžiku převzetí svého zavazadla v cíli cesty,
b) pojistitel neposkytuje plnění za náklady na ubytování,

stravování, dopravu a osobní aktivity,
c) zpoždění zavazadel po návratu z cesty není pojistnou

událostí.

l. 4

1. V případě pojistné události proplatí pojistitel oprávněné
osobě nezbytně nutné a přiměřené náklady prokazatelně
vynaložené pojištěným na znovupořízení věcí
nezbytných pro zabezpečení základních životních
potřeb, které nahrazují věci ve zpožděném zavazadle.

2. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice
plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné
plnění za jednu a všechny pojistné události pojištěného
takto:

l. 5

Kromě povinností uvedených v oddílu A. pojistných
podmínek je poji těný povinen společně s písemným
oznámením pojistné události předat pojistiteli také originály
dokladu o předání zavazadel leteckému přepravci, dále
písemné potvrzení dopravce o zpožděném dodání
zavazadel pojištěného, o tom, kdy ke zpoždění došlo (datum
a čas), o délce trvání zpoždění a originály dokladů
stvrzujících pořízení věcí nezbytných pro zabezpečení
základních životních potřeb včetně popisu věcí, ceny a data
nákupu.
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ODDÍL J

Pojištění
veterinární péče

Vymezení pojmů
1. Zvířetem

Veterinární péče

Nemocí

Účel a předmět pojištění

škodové

Územní a časová platnost pojištění

Pojistná událost

Rozsah pojistného plnění

Povinnosti pojištěného

Další povinnosti účastníků pojištění

Výluky z pojištění

ODDÍL K.

Pojištění
zpoždění zavazadel

Ú el a předmět poji tění

škodové

Územní a asová platnost poji tění

Pojistná událost

Rozsah pojistného plnění

Povinnosti poji těného

pojistné pln ní

pojistné pln ní
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š

š
ž

ž

š

Č

Č

č

Č
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č

č

š

š

š

Varianta hranice plnění

Výše limitu plnění č[K ]

Basic Comfort Excelent

10.000 20.000 30.000
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POJIŠTĚNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE

POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL

Varianta hranice plnění

Výše limitu plnění č[K ]

Basic Comfort Excelent

4.000 6.000 10.000
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Do 3 pracovních dnů od vzniku pojistné události telefonicky
nebo e-mailem informovat asistenční službu pojistitele
s uvedením data a místa vzniku události včetně identifikace
dopravce.

ODDÍL L.

Pojištění
zpoždění dopravního prostředku

Ú  el a předmět poji  tění

škodové

Územní a   asová platnost poji  tění

Pojistná událost

Rozsah pojistného plnění

Povinnosti poji  těného

ODDÍL M.

Pojištění
zmeškání dopravního prostředku

Ú  el a předmět poji  tění

škodové

Územní a   asová platnost poji  tění

Pojistná událost

Rozsah pojistného plnění

Povinnosti poji  těného

ODDÍL N.

Úrazové
pojištění PLUS

Úrazového pojištění

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu:

Pojistné plnění za smrt následkem úrazu:

ODDÍL O.

Pojištění
odpovědnosti PLUS

Pojištění odpovědnosti

ODDÍL P.

Pojištění
zimních sportů ve snowparku

ODDÍL Q.

Pojištění
zapůjčení sportovního vybavení

Ú  el a předmět poji  tění

škodové

Územní a   asová platnost poji  tění

Pojistná událost

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také

jen “pojištění”), řídí se pojištění kromě společných ustanovení
v oddílu A. pojistných podmínek i ustanoveními tohoto oddílu,
která mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek.

l. 1

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel
oprávněné osobě ě v rozsahu škody vzniklé
na předmětu pojištění až do smluvené výše.

2. Oprávněnou osobou je pojištěný.
3. Předmětem poji tění je zpoždění odjezdu, odletu nebo

odplutí (dále v tomto oddílu jen „odjezd”) dopravního
prostředku, kterým měl pojištěný odcestovat podle plánu
cesty, na kterou měl předem zakoupenu jízdenku (dále
v tomto oddílu také jen „dopravní prostředek”).

4. Poji tění se sjednává jako .

l. 2

Odchylně od l. 10 oddílu A. pojistných podmínek trvá
poji tění v rámci sjednané pojistné doby nejdříve od okam iku
plánovaného nastoupení cesty a nejdéle do okam iku
skutečného návratu z cesty.

Čl. 3

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk,
prokazatelné vynaložení přiměřených nákladů na stravu,
úschovu zavazadel a ubytování pojištěného z příčiny
zpoždění dopravního prostředku nejméně o 6 hodin
zaviněného dopravcem nebo zapříčiněného přírodními živly,
ke kterému došlo v době trvání a v místě pojištění za těchto
podmínek:
a) zpoždění se počítá od plánovaného odjezdu dopravního

prostředku do okamžiku skutečného odjezdu,
b) zpoždění nepravidelné letecké linky (charterového letu)

není pojistnou událostí,
c) zpoždění dopravního prostředku známé před plánovaným

datem odjezdu není pojistnou událostí.

l. 4

1. V případě pojistné události proplatí pojistitel oprávněné
osobě nezbytně nutné a přiměřené náklady prokazatelně
vynaložené na stravu, úschovu zavazadel a ubytování
pojištěného.

2. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice
plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné
plnění za jednu a všechny pojistné události pojištěného
takto:

l. 5

Kromě povinností uvedených v oddílu A. pojistných podmínek
je poji těný povinen společně s písemným oznámením
pojistné události předat pojistiteli také originály písemného
potvrzení dopravce o zpoždění odjezdu pojištěného, o tom,
kdy ke zpoždění dopravního prostředku došlo (datum a čas),
o délce trvání zpoždění, dále jízdenku a originály účetních
dokladů stvrzujících vynaložení nákladů na stravu, úschovu
zavazadel a ubytování pojištěného včetně popisu, ceny
a data.
Do 3 pracovních dnů od vzniku pojistné události telefonicky
nebo e-mailem informovat asistenční službu pojistitele
s uvedením data a místa vzniku události včetně identifikace
dopravce.

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také

jen “pojištění”), řídí se pojištění kromě společných ustanovení
v oddílu A. pojistných podmínek i ustanoveními tohoto oddílu,
která mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek.

l. 1

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel
oprávněné osobě ě v rozsahu škody vzniklé
na předmětu pojištění až do smluvené výše.

2. Oprávněnou osobou je pojištěný.
3. Předmětem poji tění je zmeškání odjezdu, odletu nebo

odplutí (dále v tomto oddílu jen „odjezd”) dopravního
prostředku pojištěným, kterým měl odcestovat podle
plánu cesty, na kterou měl předem zakoupenu jízdenku
na konkrétní čas odjezdu (dále v tomto oddílu také jen
„dopravní prostředek”).

4. Poji tění se sjednává jako .

l. 2

Odchylně od l. 10 oddílu A. pojistných podmínek trvá
poji tění v rámci sjednané pojistné doby nejdříve od okam iku
plánovaného nastoupení cesty a nejdéle do okam iku
skutečného návratu z cesty.

Čl. 3

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk,
prokazatelné vynaložení přiměřených nákladů na náhradní
dopravu pojištěného tak, aby ke zmeškání nedošlo nebo
v případě zmeškání odjezdu dopravního prostředku
pojištěným z příčiny vzniklé v době trvání a v místě pojištění:
a) dopravní nehody na trase jeho cesty na místo určené

k odjezdu,
b) zrušení veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené

stávky nebo zapříčiněné přírodními živly.

l. 4

1. V případě pojistné události proplatí pojistitel oprávněné
osobě nezbytně nutné a přiměřené náklady prokazatelně
vynaložené na náhradní dopravu pojištěného do místa,
odkud mohl pokračovat v cestě podle původního plánu.

2. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice
plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné
plnění za jednu a všechny pojistné události pojištěného
takto:

l. 5

Kromě povinností uvedených v oddílu A. pojistných podmínek
je poji těný povinen společně s písemným oznámením
pojistné události předat pojistiteli také doklady stvrzující
příčinu pojistné události v souladu s čl. 3 tohoto oddílu (např.
policejní protokol nebo vyjádření či potvrzení dopravce), dále
jízdenku do zmeškaného dopravního prostředku a originály
dokladů stvrzujících vynaložení nákladů na náhradní dopravu
včetně ceny a data.

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také jen “pojištění”), řídí

se pojištění kromě ustanovení v oddílech A. a C. pojistných
podmínek i ustanoveními tohoto oddílu, která mají přednost
před ustanoveními pojistných podmínek.

V případě vzniku pojistné události z
za podmínek stanovených v oddílu C. pojistných podmínek
poskytne pojistitel oprávněné osobě ě do výše
sjednané pojistné částky závislé na zvolené variantě hranice
plnění uvedené v pojistné smlouvě, která omezuje pojistné

plnění za jednu a všechny pojistné události pojištěného takto:

Tyto limity nahrazují limity uvedené v odst. 4 písm. j) a odst. 5
písm. d) čl. 4 oddílu C. pojistných podmínek a nesčítají se
s nimi.

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také jen

“pojištění”), řídí se pojištění kromě ustanovení
v oddílech A. a E. pojistných podmínek i ustanoveními tohoto
oddílu, která mají přednost před ustanoveními pojistných
podmínek.

V případě vzniku pojistné události z
za podmínek stanovených v oddílu E. pojistných podmínek
poskytne pojistitel oprávněné osobě ě do limitu
závislého na zvolené variantě hranice plnění uvedené
v pojistné smlouvě, který omezuje pojistné plnění za jednu
a všechny pojistné události pojištěného takto:

Tyto limity nahrazují limity uvedené v odst. 10 čl. 4 oddílu E.
pojistných podmínek a nesčítají se s nimi.

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
, pak se bez ohledu na typ

sjednaného připojištění činností a sportů vztahují všechna
sjednaná pojištění i na provozování zimních sportů
nabízených provozovatelem ve vyznačeném prostoru
snowparku. Zároveň se neuplatňují výluky uvedené
v odst. 3. a odst. 13. čl. 5 oddílu A. pojistných podmínek.

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také

jen “pojištění”), řídí se pojištění kromě ustanovení
v oddílech A. a D. pojistných podmínek i ustanoveními tohoto
oddílu, která mají přednost před ustanoveními pojistných
podmínek.

l. 1

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel
oprávněné osobě ě v rozsahu škody vzniklé
na předmětu pojištění až do smluvené výše.

2. Oprávněnou osobou je pojištěný.
3. Předmětem poji tění jsou movité věci pojištěného určené

k jeho osobnímu užívání jako sportovní vybavení, které si
vzal na cestu nebo je prokazatelně pořídil během cesty,
např. jízdní kolo, lyže, potápěčské či golfové vybavení
(dále v tomto oddíle jen „sportovní vybavení”).

4. Poji tění se sjednává jako .

l. 2

Odchylně od l. 10 oddílu A. pojistných podmínek trvá
poji tění v rámci sjednané pojistné doby nejdříve od okam iku
nastoupení cesty a nejdéle do odjezdu z místa pojištění.

Čl. 3

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk,
prokazatelné vynaložení přiměřených nákladů na zapůjčení
věcí nahrazujících sportovní vybavení (dále v tomto oddíle jen
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POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ DOPRAVNÍHO
PROSTŘEDKU

POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ DOPRAVNÍHO
PROSTŘEDKU

Varianta hranice plnění

Výše limitu plnění č[K ]

Basic Comfort Excelent

3.000 4.000 5.000

Varianta hranice plnění

Výše limitu plnění č[K ]

Basic Comfort Excelent

3.000 4.000 5.000

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PLUS

Varianta hranice plnění

Výše pojistné částky č[K ]

Basic Comfort Excelent

300.000 450.000 600.000

Varianta hranice plnění

Výše č[K ]pojistné částky

Basic Comfort Excelent

150.000 225.000 300.000

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PLUS

Varianta hranice plnění

Výše limitu plnění č[K ]

Basic Comfort Excelent

3.000.000 4.500.000 6.000.000

POJIŠTĚNÍ ZIMNÍCH SPORTŮ VE SNOWPARKU

POJIŠTĚNÍ ZAPŮJČENÍ SPORTOVNÍHO
VYBAVENÍ
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„náhradní sportovní vybavení”) v místě a v době trvání
pojištění z příčin vzniklých v době trvání a v místě pojištění:
1. vzniku pojistné události na sportovním vybavení

za podmínek stanovených v oddílu D.
pojistných podmínek nebo

2. poškození či zničení sportovního vybavení při jeho
přepravě nebo

3. zpoždění sportovního vybavení při jeho přepravě
nejméně o 12 hodin, za současného splnění těchto
podmínek:
a) zpoždění se počítá od okamžiku plánovaného převzetí

sportovního vybavení pojištěným do okamžiku
možného převzetí sportovního vybavení v cíli cesty,

b) zpoždění sportovního vybavení způsobené jinak než
při jeho přepravě není pojistnou událostí,

c) zpoždění sportovního vybavení po návratu z cesty není
pojistnou událostí.

l. 4

1. V případě pojistné události proplatí pojistitel oprávněné
osobě nezbytně nutné a přiměřené náklady prokazatelně
vynaložené pojištěným na zapůjčení náhradního
sportovního vybavení.

2. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice
plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné
plnění za jeden den zapůjčení takto:

3. Pojistitel proplatí max. 10 dní zapůjčení náhradního
sportovního vybavení za jednu a všechny pojistné události
pojištěného.

4. Pojistitel nehradí náklady na zapůjčení náhradního
sportovního vybavení v době mimo trvání pojištění.

5. Pojistitel nehradí náklady na zapůjčení náhradního
sportovního vybavení, které si pojištěný nevzal na cestu
nebo je prokazatelně nepořídil během cesty.

l. 5

Kromě povinností uvedených v oddílu A. a D. pojistných
podmínek je poji těný povinen společně s písemným
oznámením pojistné události předat pojistiteli také (v rozsahu
odpovídajícím příčině vzniku pojistné události) originály
písemného potvrzení dopravce o zpožděném dodání
sportovního vybavení pojištěného, o tom, kdy ke zpoždění
došlo (datum a čas), o délce trvání zpoždění, o případném
poškození nebo zničení sportovního vybavení dopravcem,
dále písemné potvrzení o předání zavazadel leteckému
přepravci a originály dokladů stvrzujících zapůjčení
náhradního sportovního vybavení včetně popisu věcí, ceny
a doby zapůjčení.
Do 3 pracovních dnů od vzniku pojistné události telefonicky
nebo e-mailem informovat asistenční službu pojistitele
s uvedením data a místa vzniku události včetně identifikace
dopravce.

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také jen “pojištění”),

řídí se pojištění kromě ustanovení v oddílech A. a D.
pojistných podmínek i ustanoveními tohoto oddílu.

Čl. 1

1. se pro účely tohoto pojištění
rozumí běžné vybavení pojištěného užívané jím výhradně
ke golfové hře, např. golfové hole, vak na golfové hole,
golfové boty a oblečení, ruční nebo elektrický vozík.
Za golfové vybavení se pro účely tohoto pojištění
nepovažují osobní doplňky hráče, např. golfové hodinky,
dalekohledy, zaměřovače, počítadla, elektronické diáře
a další elektronická zařízení využívaná k podpoře golfové
hry.

2. se pro účely tohoto pojištění rozumí prostor,
kde je možné pro veřejnost uschovat za poplatek golfové
vybavení po omezenou dobu.

l. 2

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel
oprávněné osobě ě v rozsahu škody vzniklé
na předmětu pojištění až do smluvené výše.

2. Oprávněnou osobou je pojištěný.
3. Předmětem poji tění je golfové vybavení pojištěného

určené k jeho osobnímu užívání jako sportovní vybavení,
které si vzal na cestu nebo je prokazatelně pořídil během
cesty.

4. Poji tění se sjednává jako .

Čl. 3

1. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, škoda
na golfovém vybavení z příčiny vzniklé v době trvání
a v místě poji tění.

2. Příčinou vzniku pojistné události je kromě příčin
uvedených v čl. 3 oddílu D.
pojistných podmínek také:
a) odcizení golfového vybavení z řádně uzavřeného

a uzamčeného střešního boxu pevně spojeného
s motorovým vozidlem,

b) škoda na golfovém vybavení způsobená v úschovně,
c) škoda na golfovém vybavení způsobená dopravcem.

3. Kromě sjednaných výluk se za pojistnou událost
nepovažuje poškození golfového vybavení při hře.

4. Výluka uvedená pod písmeny b) a c) odst. 4. čl. 6 oddílu D.
pojistných podmínek se nevztahuje na golfové vybavení.

l. 4

V případě vzniku pojistné události proplatí pojistitel oprávněné
osobě pojistné plnění v rozsahu čl. 4 oddílu D.

pojistných podmínek do limitu plnění,
závislého na zvolené variantě hranice plnění uvedené
v pojistné smlouvě, který omezuje pojistné plnění za jednu
a všechny pojistné události pojištěného takto:

Poskytnutím plnění z tohoto pojištění není dotčeno právo
na plnění z pojištění osobních věcí (oddíl D.).

l. 5

Kromě povinností uvedených v oddílu D.
pojistných podmínek je poji těný povinen společně

s písemným oznámením pojistné události předat pojistiteli
také originály všech dokladů prokazujících vznik škody
na golfovém vybavení zaviněné provozovatelem úschovny či
dopravcem.
Do 3 pracovních dnů od vzniku pojistné události telefonicky
nebo e-mailem informovat asistenční službu pojistitele
s uvedením data a místa vzniku události včetně identifikace
dopravce.

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také jen

“pojištění”), řídí se pojištění kromě společných ustanovení
v oddíluA. pojistných podmínek i ustanoveními tohoto oddílu,
která mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek.

l. 1

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel
oprávněné osobě ě v rozsahu škody vzniklé
na předmětu pojištění až do smluvené výše.

2. Oprávněnou osobou je pojištěný.
3. Předmětem poji tění je zaplacený nevratný poplatek

za golfovou hru v místě pojištění (dále v tomto oddíle jen
„poplatek green fee”). Předmětem pojištění není
zaplacený roční hráčský příspěvek golfovému klubu
(membership fee) ani ta část poplatku, kterou pojištěný
obdrží zpět jinak, než jako pojistné plnění z tohoto
pojištění.

4. Poji tění se sjednává jako .

l. 2

Odchylně od l. 10 oddílu A. pojistných podmínek trvá
poji tění v rámci sjednané pojistné doby nejdříve od okam iku
sjednání pojištění a nejdéle do okam iku odjezdu z místa
pojištění.

Čl. 3

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk,
nemožnost zúčastnit se předplacené golfové hry, která se
konala v době trvání a v místě pojištění, a to z příčin, ke kterým
došlo v době trvání a v místě pojištění:
1. vážné onemocnění, úraz či smrt pojištěného,
2. dopravcem zaviněné zpoždění nebo zrušení spoje

do ciziny na místo konání golfové hry.

l. 4

1. V případě pojistné události proplatí pojistitel oprávněné
osobě nezbytně nutné a přiměřené náklady prokazatelně
vynaložené pojištěným na úhradu poplatku green fee.

2. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené variantě hranice
plnění uvedené v pojistné smlouvě, omezuje pojistné
plnění za jednu a všechny pojistné události pojištěného
takto:

l. 5

Kromě povinností uvedených v oddílu A. pojistných podmínek
je ten, kdo uplatňuje nárok na pojistné plnění, společně
s písemným oznámením pojistné události předat pojistiteli
také (v rozsahu odpovídajícím příčině vzniku pojistné
události) potvrzení o zaplacení poplatku green fee pojištěným
(doklad obsahuje min. jméno pojištěného, datum zaplacení
a plánovaný termín golfové hry), lékařskou zprávu vystavenou
ošetřujícím lékařem, propouštěcí zprávu v případě
hospitalizace či jinou lékařskou dokumentaci prokazující
příčinu nevyužití předplacené golfové hry, originály
písemného potvrzení dopravce o zpoždění dopravního
prostředku, o tom, kdy ke zpoždění došlo (datum a čas)
a o délce trvání zpoždění.

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také jen

“pojištění”), řídí se pojištění kromě ustanovení
v oddílech A. a D. pojistných podmínek i ustanoveními tohoto
oddílu.

Čl. 1

se rozumí běžné
sportovní vybavení pojištěného určené k jeho osobnímu
užívání, které si vzal na cestu nebo je prokazatelně pořídil
během cesty.
Za zimní sportovní vybavení se pro účely tohoto pojištění
nepovažují věci, které nejsou užívány ve funkci náčiní či
nářadí, jako jsou osobní doplňky, např. oblečení, helma,
brýle, obuv.

2. se pro účely tohoto pojištění rozumí prostor,
kde je možné pro veřejnost uschovat za poplatek zimní
sportovní vybavení po omezenou dobu.

l. 2

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel
oprávněné osobě ě v rozsahu škody vzniklé
na předmětu pojištění až do smluvené výše.

2. Oprávněnou osobou je pojištěný.
3. Předmětem poji tění je zimní sportovní vybavení

pojištěného.
4. Poji tění se sjednává jako .

Čl. 3

1. Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk, škoda
na zimním sportovním vybavení z příčiny vzniklé v době
trvání a v místě poji tění.

Pojištění
osobních věcí

Rozsah pojistného plnění

Povinnosti poji  těného

ODDÍL R.

Pojištění
golfového vybavení
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Rozsah pojistného plnění
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ODDÍL S.

Pojištění
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Varianta hranice plnění

Výše limitu plnění č[K ]

Basic Comfort Excelent

750 1.000 1.500

POJIŠTĚNÍ GOLFOVÉHO VYBAVENÍ
POJIŠTĚNÍ POPLATKU GREEN FEE

Varianta hranice plnění

Výše limitu plnění č[K ]

Basic Comfort Excelent

10.000 20.000 30.000

Varianta hranice plnění

Výše limitu plnění č[K ]

Basic Comfort Excelent

5.000 10.000 15.000

POJIŠTĚNÍ ZIMNÍHO SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ



4/4

2. Příčinou vzniku pojistné události je kromě příčin
uvedených v čl. 3 oddílu D.
pojistných podmínek také:
a) odcizení zimního sportovního vybavení z řádně

uzavřeného a uzamčeného střešního boxu pevně
spojeného s motorovým vozidlem,

b) škoda na zimním sportovním vybavení vzniklá
v úschovně,

c) škoda na zimním sportovním vybavení způsobená
dopravcem.

3. Kromě sjednaných výluk se za pojistnou událost
nepovažuje poškození zimního sportovního vybavení
způsobené jeho užíváním.

4. Výluka uvedená pod písmeny b) a c) odst. 4. čl. 6 oddílu D.
pojistných podmínek se nevztahuje na sportovní
vybavení.

l. 4

V případě vzniku pojistné události proplatí pojistitel oprávněné
osobě pojistné plnění v rozsahu čl. 4 oddílu D.

pojistných podmínek do limitu plnění,
závislého na zvolené variantě hranice plnění uvedené
v pojistné smlouvě, který omezuje pojistné plnění za jednu
a všechny pojistné události pojištěného takto:

Poskytnutím plnění z tohoto pojištění není dotčeno právo
na plnění z pojištění osobních věcí (oddíl D.).

l. 5

Kromě povinností uvedených v oddílu D.
pojistných podmínek je poji těný povinen společně

s písemným oznámením pojistné události předat pojistiteli
také originály všech dokladů prokazujících vznik škody
na zimním sportovním vybavení zaviněné úschovnou či
dopravcem.
Do 3 pracovních dnů od vzniku pojistné události telefonicky
nebo e-mailem informovat asistenční službu pojistitele
s uvedením data a místa vzniku události včetně identifikace
dopravce.

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno
(dále v tomto oddílu také jen

“pojištění”), řídí se pojištění kromě společných ustanovení
v oddílu A. pojistných podmínek i ustanoveními tohoto oddílu,
která mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek.

Čl. 1

1. je fyzická nebo právnická osoba, která
pro pojištěného vykonává služby nebo jiné činnosti
objednané poskytovatelem asistenčních služeb
pojistitele.

2. je nepojízdnost pojištěného vozidla
způsobená výhradně vybitou autobaterií, defektem
pneumatiky, ztrátou klíčů od vozidla, zabouchnutím klíčů
ve vozidle nebo vyčerpáním či záměnou paliva.

3. je nepojízdnost pojištěného
vozidla zapříčiněná chybou řidiče nebo poruchou
pojištěného vozidla.

4. se pro účely tohoto pojištění
rozumí dvoustopé silniční motorové vozidlo s max.
celkovou hmotností 3,5 tuny včetně jím taženého
povoleného přívěsu a s platnými českými registračními
značkami, jejíchž uvedením v pojistné smlouvě pojistník
pojištěná vozidla identifikoval.

5. se rozumí stav, kdy je pojištěné vozidlo
nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních
komunikacích podle příslušných předpisů z důvodu
opotřebení nebo poškození součástí motorového vozidla,
způsobených vlastní funkcí jednotlivých součástí vozidla,
chybnou montáží, únavou materiálu. Poruchou není
systematická obnova vozidla, jeho údržba (periodická
nebo jiná), technická prohlídka, instalace dodatkových
zařízení ani nedostatek v povinných doplňcích vozidla.

6. je řidič a osoby
dopravované pojištěným vozidlem, kdy maximální počet
přepravovaných osob při jedné pojistné události je dán

počtem sedadel uvedených v technickém průkazu
pojištěného vozidla.

l. 2

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel
oprávněné osobě ě formou asistenčních
služeb.

2. Oprávněnou osobou je pojištěný a posádka pojištěného
vozidla. Nemůže-li služby čerpat oprávněná osoba, je
oprávněnou osobou vlastník vozidla. Oprávněnou osobou
nejsou stopaři a osoby přepravované ve vozidle za úplatu.

3. Předmětem pojištění je motorové vozidlo identifikované
v pojistné smlouvě včetně jím taženého přívěsu (také jen
„pojištěné vozidlo”).

4. Toto pojištění a příslušný závazek pojistitele poskytnout
v případě pojistné události oprávněné osobě plnění
formou asistenčních služeb, nenahrazuje a ani nemůže,
poslání útvarů a sborů zřízených ze zákona státními nebo
místními orgány k zaj išťování záchranných
zdravotnických, hasičských, vyprošťovacích nebo
průzkumných úkolů a za případné zásahy těchto útvarů
není z tohoto pojištění poskytována žádná finanční ani jiná
forma kompenzace.

5. Poji tění se sjednává jako .

l. 3

Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných výluk,
nepojízdnost pojištěného vozidla zapříčiněná chybou řidiče
nebo poruchou pojištěného vozidla v době trvání a v místě
pojištění.

l. 4

1. V případě vzniku pojistné události poskytne pojistitel
oprávněné osobě prostřednictvím poskytovatele
asistenčních služeb pojistné plnění formou zorganizování
a úhrady služeb v rozsahu a do limitů uvedených dále
v tomto článku.

2. Horní hranice pojistného plnění je určena pro jednotlivé
služby limitem pojistného plnění za jednu pojistnou
událost.

3. Rozsah poskytovaných asistenčních služeb a dílčí limity
pojistného plnění jsou závislé na místě, kde pojistná
událost vznikla (v České republice nebo v cizině).

4. Rozsah poskytovaných asistenčních služeb ani dílčí limity
pojistného plnění nejsou závislé na zvolené variantě
hranice plnění.

5. V závislosti na časových možnostech opravy
nepojízdného pojištěného vozidla poskytne pojistitel

z dále uvedených 3 variant služeb ( nebo nebo
):

. oprava nepojízdného pojištěného vozidla na místě
do limitu pojistného plnění:

A) odtah nepojízdného pojištěného vozidla (včetně
případného vyproštění) z místa vzniku pojistné
události do nejbližšího servisu určeného
asistenční službou pojistitele do limitu pojistného
plnění:

B) odstavení nepojízdného pojištěného vozidla
na střeženém místě určeném asistenční službou
pojistitele v případě, že z objektivních důvodů
není odtah do opravny možný (např. večerní
hodiny, svátek) do limitu pojistného plnění:

C) v případě, že se nepojízdné pojištěné vozidlo
nepodaří opravit v den vzniku pojistné události,
pojistitel poskytne buď:
a) náhradní ubytování posádky pojištěného

vozidla v hotelu určeném asistenční službou
pojistitele do limitu pojistného plnění:

nebo
b) dopravu posádky nepojízdného pojištěného

vozidla do cíle cesty nebo do výchozího místa
cesty veřejnými dopravními prostředky
určenými asistenční službou pojistitele
do limitu pojistného plnění:

v případě, že je nepojízdné pojištěné vozidlo
v důsledku pojistné události natolik poškozené, že by
jeho oprava v cizině nebyla z technických důvodů
možná do pěti pracovních dnů od vzniku pojistné
události, pojistitel zorganizuje a uhradí přepravu
nepojízdného pojištěného vozidla do servisu v České
republice nejbližšího místu bydliště pojištěného, a to
do limitu pojistného plnění:

6. Postup a časové možnosti opravy nepojízdného
pojištěného vozidla určuje poskytovatel asistenčních
služeb pojistitele v každém konkrétním případě
individuálně.

l. 5

Kromě výluk uvedených v oddílu A. pojistných podmínek
pojistitel neposkytne pojistné plnění:
1. pokud ke škodné události došlo při soutěži, sportovním

zápolení nebo při motoristických přehlídkách a přípravě
na ně,

2. pokud pojištěné vozidlo řídila osoba bez platného
řidičského oprávnění,

3. pokud počet cestujících nebo celková hmotnost
pojištěného vozidla překračují limity uvedené v jeho
technickém průkazu,

4. v případě poruchy na speciálních přídavných nebo
pomocných zařízeních pojištěného vozidla (např.
klimatizace prostoru posádky),

5. pokud oprávněná osoba nárokuje úhradu asistenčních
služeb, které si zajistila sama bez vědomí asistenční
služby pojistitele,

6. za použité náhradní díly, pohonné hmoty či jiné provozní
kapaliny, za náklady na mýtné, dálniční či jiné obdobné
poplatky,

7. za opravy provedené v servisu,
8. za události vzniklé v důsledku dopravní nehody

pojištěného vozidla.

l. 6

Kromě povinností uvedených v oddílu A. pojistných podmínek
je ten, kdo uplatňuje nárok na pojistné plnění, povinen:
1. Vznik škodné události nahlásit bez zbytečného odkladu

prostřednictvím telefonického střediska asistenční služby
pojistitele. V případě, že tato povinnost nebude splněna,
zaniká právo na poskytnutí pojistného plnění.

2. Při spojení s telefonickým střediskem asistenční služby
pojistitele nebo při jakémkoliv jiném spojení sdělit
pracovníkům asistenční služby pojistitele následující
informace:
a) jméno a příjmení pojištěného/oprávněné osoby,
b) číslo pojistné smlouvy,
c) registrační značku vozidla,
d) místo kde se nachází nepojízdné pojištěné vozidlo,
e) kontaktní telefonní číslo pojištěného/oprávněné

osoby,
f) stručný popis škodné události nebo nastalého

problému,
g) další informace, o které pracovníci asistenční služby

pojistitele požádají a které se škodnou událostí
souvisejí
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POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB VOZIDEL

Limity plnění v závislosti na místě, kde pojistná událost vznikla

Česká republika

příjezd + 1 hodina práce

cizina

příjezd + 1 hodina práce

Limity plnění v závislosti na místě, kde pojistná událost vznikla

Česká republika

reálné náklady

cizina

reálné náklady

Limity plnění v závislosti na místě, kde pojistná událost vznikla

Česká republika

reálné náklady až za 3 dny

cizina

reálné náklady až za 3 dny

Limity plnění v závislosti na místě, kde pojistná událost vznikla

Česká republika

1 noc do 2.000 Kč za osobu

cizina

2 noci do 80 € za osobu a noc

Limity plnění v závislosti na místě, kde pojistná událost vznikla

Česká republika

reálné náklady na
veřejnou dopravu

cizina

reálné náklady na
veřejnou dopravu

Limity plnění v závislosti na místě, kde pojistná událost vznikla

Česká republika

-

cizina

reálné náklady na přepravu do 700 €

Varianta hranice plnění

Výše limitu plnění č[K ]

Basic Comfort Excelent

10.000 20.000 30.000


