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Článok 1 Úvodné ustanovenia  

PREMIUM Insurance Company Limited, poisťovňa so sídlom 68 George 

Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian’s, Malta, zapísaná v Registri 

spoločností na Malte s číslom zápisu C 91171 a konajúca na území 

Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM 

Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, 

so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť 

Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 659 669, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 

3737/B (ďalej len „ poisťovateľ“) sa zaväzuje poskytnúť poistné plnenie za 

podmienok stanovených v poistnej zmluve, ktorej neoddeliteľnou súčasťou 

sú aj tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie HOLE – IN  - ONE 

(ďalej len „PREMIUM VPP HIO“). 

Článok 2 Definície 

1. Poisťovateľ je PREMIUM Insurance Company Limited 

2. Poistník je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela zmluvu a platí 

poistné. 

3. Poistený  je osoba uvedená v poistnej zmluve, obvykle organizátor alebo 

sponzor poisteného turnaja. 

4. Hole-in-One sa rozumie jamka zahraná na jeden pokus z týčka na 

odpalisku poistenej jamky. 

5. Poistená jamka je jamka uvedená v poistnej zmluve na ktorú sa 

poistenie vzťahuje. 

6. Poistený turnaj je golfový turnaj uvedený v poistnej zmluve. 

7. Nestranná osoba znamená fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, ktorý 

nie je účastníkom poistené turnaja. 

8. Účastník je každá fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje a hrá na poistnom 

turnaji, a za ktorú bolo zaplatené poistné. Tento účastník je zároveň pre 

účely tohto krytia považovaný za dodatočného poisteného. 

9. Škodovú udalosť je zahranie Hole-in-One účastníkom. 

Článok 3 Poistné obdobie 

1. Toto poistenie nadobúda účinnosť, momentom začiatku poisteného 

turnaja, a končí momentom konca Poisteného turnaja. Zároveň sa toto 

poistenie nevzťahuje na žiadne škodové udalosti, ktoré nastanú pred 

dňom začiatku poistenia uvedenom v poistnej zmluve a po konci 

poistenia uvedenom v poistnej zmluve. 

Článok 4 Rozsah poistenia 

1. Toto poistenie sa vzťahuje na úhradu výhry v obstarávacej hodnote 

obstarávacej ceny účastníka, ktorý ako prvý počas poistného obdobia 

zahrá Hole-in One na poistenej jamke na poistenom turnaji. Poistné 

plnenie zároveň nesmie presiahnuť poistnú sumu uvedenú v poistnej 

zmluve. 

 

Článok 5 Poistné podmienky  

Minimálna vzdialenosť poistenej jamky: 

Minimálna vzdialenosť každej poistnej jamky musí byť 175 m od odpaliska 

po zástavku pre mužov a pre ženy 160 metrov. Poistená jamka musí byť 

po celý čas turnaja na svojom obvyklom mieste vo vzťahu k odpalisku a 

greenu. 

Pravidlá golfu: 

V každom prípadoch sa musia dodržiavať pravidlá golfu, stanovené 

Profesionálnou Golfovou Asociáciou (PGA). Všetko športové náradie musia 

byť v súlade s týmito pravidlami. Vrátane, avšak nie výlučne len, zástavky, 

jamky, golfové ihrisko a golfové loptičky. 

Nestranní rozhodcovia: 

Každá poistená jamka musí byť po celý čas poisteného turnaja pod 

priamym, vizuálnym a fyzickým dohľadom aspoň jedného nestranného 

rozhodcu. Táto osoba musí byť staršia ako 18 rokov a nesmie byť 

účastníkom turnaja. V prípade, že má poistený turnaj 25 účastníkov alebo 

menej, poistená jamka musí byť monitorovaná zástupcom samotného 

golfového ihriska. 

Počet účastníkov: 

V prípade, že sa poisteného turnaja zúčastní viac účastníkov, ako je počet 

poistených uvedených v poistnej zmluve, poisťovateľ má právo zamietnuť 

akékoľvek poistné plnenie vyplývajúce z tohto poistenia. 

Poistenie na prvé riziko: 

Toto poistenie sa vzťahuje iba na prvú zahranú Hole-in-One. Akékoľvek 

prípadné následne Hole-in-One v rámci poisteného turnaja nie sú týmto 

poistením kryté. 

Hra: 

Účastník musí riadne a podľa pravidiel dokončiť všetky jamky golfového 

turnaja a riadne vyplniť score kartu (karta, do ktorej zapisovateľ zapisuje 

výsledok hráča na jednotlivých jamkách). 

Poistená jamka: 

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia zo strany poisťovateľa je, že 

poistená jamka predstavuje najnižšie skórovanú 3 párovú jamku (t.j. 3 

párová jamka s najvyššou úrovňou obťažnosti) na golfovom ihrisku. 

Povinnosť zabezpečiť splnenie tejto podmienky je na 

poistníkovi/poistenom, pričom uvedenie jamky, ktorá nespĺňa túto 

podmienku, v poistnej zmluve, nezakladá právo na poistné plnenie, ak táto 

podmienka nebola splnená. Poisťovateľ splnenie tejto povinnosti overuje 

až po nahlásení poistnej udalosti. 

Skupiny: 

Poistený turnaj sa musí hrať v skupinách tvorených najmenej troma 

účastníkmi. Skupiny dvoch nie sú povolené, a budú mať za následok zánik 

nároku na poistné plnenie. 
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Zmeny: 

Poistník ani poistený nesmie vykonať bez písomného súhlasu poisťovateľa 

zmenu poistenej jamky. Akákoľvek zmena poistenia musí byť vykonaná 

písomným dodatkom k poistnej zmluve podpísaným oboma zmluvnými 

stranami. V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti zo strany 

poistníka alebo poisteného zaniká nárok na poistné plnenie z tohto 

poistenia. 

Spolupráca s poisťovateľom: 

Poisťovateľ si vyhradzuje právo vykonať, a poistník resp. poistený musí 

poisťovateľovi umožniť, šetrenie akéhokoľvek nároku vyplývajúceho z 

tohto poistenia. Poistník a poistený sú povinní bezodkladne poskytnúť 

poisťovateľovi všetky požadované doklady a záznamy týkajúce sa 

predmetného nároku. 

Zánik poistenia: 

Zánik resp. zrušenie tohto poistenia sa riadi príslušnými právnymi 

predpismi Slovenského republiky. 

V prípade porušenia alebo nedodržania týchto poistných podmienok má 

poisťovateľ právo poistné plnenie vyplývajúce z tohto poistenia zamietnuť. 

Výluky z poistenia 

Toto poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek nároky: 

a) spojené s podvodmi, skresľovaním, tajnými dohodami alebo 

nečestným konaním, 

b) spojené s akýmkoľvek porušením pravidiel golfu alebo poisteného 

turnaja, 

c) súvisiace s mulligan-om, pričom mulliganom sa rozumie druhý 

beztrestný odpal loptičky na prvom odpalisku, po tom čo sa hráčovi 

prvý odpal nepodaril podľa jeho predstáv; 

d) vyplývajúce z úderu zahraného mimo ihriska a následne zahraného 

znovu z odpaliska. 

e) účastníkov, ktorí zahrajú na jamke viac ako jeden pokus, bez ohľadu 

na výsledok úderu. 

Nároky 

1. Oznámenie: 

Poistený je povinný poisťovateľovi bezodkladne, najneskôr do 7 dní, 

oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti. Poisťovateľ si 

vyhradzuje právo akékoľvek nároky vznesené po 7 dňoch od vzniku 

škodovej udalosti zamietnuť. Nároky musia byť podané písomne 

doporučenou poštou na adresu poisťovateľa. 

2. Uplatnenie nároku: 

Poistený je povinný poskytnúť poisťovateľovi všetky požadované 

doklady súvisiace s nárokom. Ak tak poistený nevykoná, poisťovateľovi 

nevzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie.  

Poisťovateľ neuhradí žiadane poplatky vynaložené v súvislosti s 

vystavením potrebných dokumentov. 

3. Požadované dokumenty: 

V prípade škodovej udalosti je poistený povinný poisťovateľovi doložiť 

mená, adresy a telefonické kontakty všetkých účastníkov hrajúcich v 

skupine hráča, ktorý zahral Hole-in-one, meno, adresu a telefonický 

kontakt nestranného rozhodcu fyzicky prítomného a monitorujúceho 

jamku v čase keď bola zahraná Hole-in-one, a originál turnajovej score 

karty.  

Poistený musí poisťovateľovi dodať vyplnené hlásenie škodovej udalosti 

vrátane čestného prehlásenia. Formulár tohto hlásenia bude poistenému 

zaslaný ihneď po informovaní poisťovateľa o vzniku škodovej udalosti. 

Poistený je taktiež povinný dodať score kartu hráča ktorý zahral hole-in-

one, obsahujúcu záznam o zahraní hole-in-one potvrdený nestranným 

rozhodcom pozorujúcim jamku ako aj všetkými ostatnými hráčmi v 

skupine. 

Článok 7 Spôsob vybavovania sťažností  

1. Sťažnosť  je  možné  podať  v akejkoľvek  prevádzke  poisťovateľa  počas  

prevádzkovej  doby  osobne  alebo písomne na adrese: PREMIUM 

Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré 

Mesto, Slovenská republika. Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na 

e-mail: 

staznosti@premium-ic.sk  

Podrobnejšie  informácie  o mieste, spôsobe  podania sťažnosti a o 

ďalšom postupe  pri jej vybavovaní sú uvedené na webovej stránke 

poisťovateľa www.premium-ic.sk   

2. Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 

dní od jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu 

nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch predĺženia 

lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením predpokladaného termínu 

vybavenia sťažnosti. 

Článok 8 Záverečné ustanovenia 

1. Toto poistenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pre 

riešenie sporov týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie sú 

príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. 

Tieto všeobecné poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 

01.09.2020. 
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