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Pojištění finančních ztrát
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Česká pojišťovna a.s.
Česká republika

Produkt:
Pojištění nekonání akce
Pojištění Hole-in-One

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních
informacích, v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu
uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).
O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění nekonání akce je určeno pořadatelům či organizátorům akcí, kterým mohou vznikat náklady v souvislosti s pořádáním těchto akcí.
Pojištění Hole-in-One je určeno pořadatelům golfových turnajů, při kterých je vyhlašována soutěž Hole-in-One. Pojištění se sjednává
jako škodové.

Co je předmětem pojištění?
POJIŠTĚNÍ NEKONÁNÍ AKCE
Pojištění se sjednává pro případ vzniku finanční
ztráty organizátora akce, pokud byl nucen zrušit,
přerušit či odložit konání akce (koncertu, festivalu,
slavnosti apod.).
Finanční ztrátou jsou zejména náklady, které
pojištěný marně vynaložil v souvislosti s přípravou
a realizací akce.
Pojistná nebezpečí:
Neúčast umělce zapříčiněná náhlým onemocněním,
úrazem, který brání vystoupení umělce na akci, nebo
smrtí umělce
Nepříznivé podmínky počasí – síla větru, množství
srážek, teplotní podmínky
Jiné okolnosti - např. pád, havárie, zpoždění letadla
nebo zrušení leteckého spoje, živelná událost či
selhání techniky.
POJIŠTĚNÍ HOLE-IN-ONE
Pojištění se sjednává pro případ vzniku finanční
ztráty v souvislosti s realizací soutěže Hole-in-One na
golfovém turnaji amatérských hráčů.
Finanční ztrátou je ztráta, která pořadateli golfového
turnaje vznikne v případě, že hráč trefí určenou
jamku jednou ranou na první pokus a získá tak
stanovenou výhru v souladu s pravidly vyhlášené
soutěže.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
V místě, sjednaném v pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
HLAVNÍ VÝLUKY:
Finanční ztráty v důsledku válečných událostí,
politických a sociálních nepokojů a zásahů státní nebo
podobné moci
Jaderné nehody a jaderná nebezpečí
Škody, které úmyslně způsobil pojistník, pojištěný či
oprávněná osoba
Finanční ztráty za ušlý zisk (např. v důsledku vrácení
vstupného)
Finanční ztráty za ztrátu tržní hodnoty (např. snížení
hodnoty majetku v důsledku tržních vlivů)

Existují nějaká omezení
v pojistném krytí?
Horní hranicí pojistného plnění se rozumí limit
pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, který
stanoví pojistník na vlastní odpovědnost
Možnost snížení pojistného plnění v případě porušení
povinností z pojištění
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Jaké mám povinnosti?
– Řádně a včas hradit pojistné
– Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem
jsou zpracovávány jejich osobní údaje
– Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností
(např. změnu jména, příjmení, názvu, adresy, elektronické adresy, dále úpadek nebo hrozící úpadek)
– Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci
jejího rozsahu a následků
– Oznámit bezodkladně pojistnou událost
– Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojišťovnou
– Umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné je jednorázovým pojistným. Pojistník je povinen zaplatit pojistné najednou za celou dobu trvání pojištění,
nejpozději v den počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Výše, způsob a frekvence placení
pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění. Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné
smlouvě jako počátek pojištění. Pojistnou smlouvu je možno uzavřít na dobu určitou v délce trvání až jednoho pojistného
roku. V pojistné smlouvě lze ujednat, že po uplynutí jednoho pojistného roku pojištění nezanikne a obnoví se za stejných
podmínek, pokud jedna ze stran neoznámí druhé straně nejméně šest týdnů před koncem roku, že na dalším trvání
pojištění nemá zájem (automatická prolongace).
Pojištění končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Pojištění může skončit dříve, zejména odstoupením od pojistné
smlouvy, výpovědí, dohodou, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného pojistného
nebo jeho části, zánikem pojistného zájmu.
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě za podmínky, že pojistné bylo ve lhůtě splatnosti řádně zaplaceno.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
- po uzavření pojistné smlouvy výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
- po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
Máte také právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména:
- v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo
obchodní prostory pojišťovny, do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných
podmínek

