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GOLF NEPATŘÍ MEZI
ADRENALINOVÉ
SPORTY, OVŠEM
I NA GREENU SE
MŮŽETE ZRANIT
NEBO NĚKOHO
OHROZIT. ZKRÁTKA
ŽÁDNÝ SPORT
NENÍ ABSOLUTNĚ
BEZPEČNÝ A VŽDY
JE TŘEBA MYSLET
DOPŘEDU. DANIELA
GRUNDELOVÁ,
VÝKONNÁ
ŘEDITELKA
GOLFPLAN, BY
O TOM MOHLA
VYPRÁVĚT HODINY…

Na golf s klidem v duši
Milionové důvody,
proč mít golfové pojištění
TEXT Zuzana Kozubková  FOTO archiv
Golf asi hrajete. Jak intenzivně?
Ke golfu jsme se dostala přes pojištění. Tedy obráceně, než by se mohlo
zdát. A pro samé pojištění teď nemám
čas ho hrát. Mnohem zajímavější je
můj golfový příběh. Z manžela se
stal typický golfový pacient a jednou
jsme jeli na turnaj v extrémním golfu
do Špindlerova Mlýna, kdy vás lanovka vyveze na vrchol Svatého Petra
a vy pak chodíte po sjezdovce dolů
a nahoru a hrajete golf. Cílem je deset
jamek vyznačených kruhem o průměru asi pět metrů. Terén je nerovný, a pokud už hezky odpálíte, míček
po dopadu může narazit na kámen
a odletět na jinou stranu, než byste
na běžné golfové „ferveji“ očekávali.
Je u toho velká legrace. My partnerky
jsme fungovaly jako hledačky, protože spousta míčků se nikdy nenašla. Kromě zábavy šlo i o poměrně
nebezpečnou záležitost, i přestože
jsme měly helmy. Hlavou mi však již
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běžela obecně otázka o bezpečnosti při golfu. Na desáté jamce míček
doskákal na kapotu pořadatelova
BMW a pak dohadování, kdo je zodpovědný za škodu. Hráč? Pořadatel?
Provozovatel areálu? Provozovatel
parkoviště? A je škoda kryta nějakou
pojistkou? Právě tehdy se v mé hlavě
zrodila myšlenka, že golfisté potřebují pojištění na míru. A od myšlenky
k realizaci zbýval jen rok. Tehdy jsem
se také dozvěděla, jak rychle rostou
počty registrovaných hráčů v České
golfové federaci a že jde již o desetitisíce lidí. Připadalo mi divné, že
federace ani golfisté samotní nemají
žádný specializovaný pojistný produkt
právě pro jejich sport.
Ani nikde ve světě nebyl žádný druh
golfového pojištění?
Pokud máte bag doma, vztahuje se
na něj pojištění domácnosti, na cestách pak některé situace pokrýva-

lo cestovní pojištění, ale skutečné
golfové pojištění prostě nebylo. I do
Anglie přišlo až v roce 2003, takže
jde o mladý produkt. Neobjevila jsem
žádnou „Ameriku“, proto s p
 okorou
přebíráme know-how z anglických
pojistek, které jsou vypracované na
míru.
Máte nějaké statistické údaje, kolik
golfistů a proč je v Anglii pojištěno?
A jak je tomu u nás?
V Anglii je každoročně v nemocnici ošetřeno víc než 12 400 golfových
zranění a je ukradeno vybavení za
několik milionů liber. A to Angličané
hrají v průměru lépe než Češi. Právě
z Anglie je čítankový případ úrazu na
hřišti. Začátečník McPhee šel jednoho
srpnového dne v roce 2007 poprvé
na golf. Jiný golfista, který pravidelně
hraje již řadu let, byl právě na poslední jamce, ale jeho odpal se nepovedl
a mířil doleva. Navzdory varovnému
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zvolání „fore!“ byl McPhee míčkem
zasažen do oka, které se nepodařilo
zachránit. Nejvyšší soud v Edinburghu
až za tři a půl roku nařídil, aby odpalující golfista (70%) a golfový klub
(30%) uhradili poškozenému škodu
v přepočtu téměř 12 milionů korun.
V Anglii je proto devět z deseti golfistů pojištěno. U nás je poměr opačný
– devatenáct z dvaceti pojištěno není.
Nemají golfisté mylný dojem, že za
ně pojištění hradí klub?
Některé kluby mají pojištění obecné odpovědnosti. Pokud vám míček
rozbije sklo auta zaparkovaného před
klubovnou, toto pojištění to obvykle pokryje, ale pojišťovna může škodu
vymáhat na hráči. Kromě toho má
tato pojistka finanční limit 1 milion
korun pro všechny členy klubu hromadně. Stačí několik zádrhelů v jednom roce a pojistka je vyčerpaná.
Dalším problémem je územní rozsah
plnění, takže například Belek v Turecku už nepatří do teritoriální Evropy.
Dá se jednoduše popsat, na čem je
GOLFPLAN postaven a co všechno
řeší?
V prvé řadě jde o odpovědnost
hráče na hřišti. Golf je tradiční hra,
ke které ohleduplnost a stylovost
patří. Snad i u nás už bude brzy pravidlem, že když se něco stane, tak se
k tomu postavím čelem a vše vyřeším. Druhá stojná noha je pojiště-

hřiště. Letíte například na Floridu za
golfem, přiletíte a bag nikde. Naše
pojištění vám uhradí náklady na půjčení nového setu. Když pak bag dorazí, zjistíte, že je natržený a obsah
poničený, driver - je zlomený. S pojištěním v kapse platí heslo: starý za
nový, takže hole, které nejsou starší,
než tři roky, se hradí za nové. Žádná
amortizace. A když pak jedete domů
z USA a koupili jste si nějaké oblečení,
vybavení, boty a cestou se vám jakkoli poškodí, opět je pojištění na vaší
straně. GOLFPLAN je s vámi v dobrém
i zlém. Když se vám zadaří a zahrajete
hole-in-one, my vám přispějeme na
oslavu v klubu.
Daniela Grundelová, výkonná ředitelka GOLFPLAN

ní golfového vybavení, které je drahé
a když se s ním něco stane, na pojišťovnu se každý rád obrátí. Třetím pilířem je úrazové pojištění, když jste vy
sami obětí. Ostatní pojištění v balíčku je doplňkové. Zajímavá je náhrada
klubových členských příspěvků, když
si v průběhu sezony přivodíte golfem
nějaké zranění a nemůžete hrát.
Máte případy, kdy si člověk řekl: ještě
štěstí, že jsem pojištěný?
Pojištění GOLFPLAN je na českém trhu dva roky. Máme několik
pojistných událostí, naštěstí šlo jen
o majetkové škody. Pojistka je aktivní během tak zvané operativní doby
spojené s golfem, tedy i na cestě na

„Ukradli mi hole a díky GOLFPLANu
jsem měl do týdne nové.“

Váš vzkaz našim čtenářům?
Golfové pojištění bych doporučila
všem, kdo to s golfem myslí alespoň
trochu vážně. Jednak jde o klidnou hlavu, kterou při golfu potřebujete, zároveň jde i o projev určité
ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči
ostatním. Koneckonců ve srovnání s částkami, které ročně vydáte za
vybavení, feečka, tréninky apod., je
roční výdaj za golfové pojištění vcelku zanedbatelný. Samostatnou skupinou jsou také děti. Ty občas dělají
takové vylomeniny, že nikdy nevíte,
kdy někomu ublíží nebo něco zničí.
Nebo kdy může někdo ublížit jim.
Proto bych určitě doporučila rodičům
všech mladých golfistů, ať své ratolesti pojistí.

Přejeme Vám

samé pěkné rány,

na ty ostatní máte
GOLFPLAN!

www.golfplan.cz
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