HOLE-IN-ONE FORSIKRING
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: dahlberg assurance agentur

Produkt: Hole-in-one forsikring

OBS! Fuldstændige prækontraktlige og kontraktlige oplysninger om produktet findes i andre dokumenter.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker i tilfælde af hole-in-one i en golfturnering med præmie.
Hvad dækker den?
✓ Udgifterne til en hole-in-one præmie.
✓ Hvis turneringen bliver aflyst pga.
dårligt vejr og af den årsag må rykkes,
kan certifikatet ændres til ny
afholdelsesdato uden
meromkostning.
Hvad dækker den ikke?
X Omkostningerne ved indhentelse af
tilbud på præmie.
X Prøve slag, Mulligans og provisoriske
bolde. Bolden skal altså være i hul på
første slag.
X Dækker ikke skud på hul der er
kortere end 124 meter (135 yards)

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
! Den dækker kun de betalte omgange. Har
man betalt for en runde og der spilles der
to runder samme dag, er man kun
dækket i én runde. Der kan dog betales
en merpris for at have dækning på begge
runder.
! Spilles der på 9-huls bane og banen
”gentages” for at opnå 18 huller, gælder
forsikringen kun første gang hullet
passeres.
! Derudover dækker den kun det antal
spillere der er specificeret på certifikatet.
Dog med en fejlmargen på 5% ift. sygdom
eller deltagere der tilmelder sig i sidst
øjeblik.

Hvor er jeg dækket?
✓ Hele verden
Hvilke forpligtelser har jeg?
− Opfylde kravene for observatører og eventuel videooptagelse.
− Opfylde kravene for distance, hvor minimumskravet er 125 meter. Kvinder må slå fra op til
13 meter længere fremme end mændene, men dog aldrig kortere end 125 meter.
− Indberette en hole-in-one senest én arbejdsdag efter turneringen.
Hvornår og hvordan betaler jeg?
Da forsikringspræmien er et engangsbeløb, fremsender vi en faktura i forbindelse med
udstedelsen af certifikatet. Denne skal være betalt inden turneringens begyndelse, hvis ikke, er
certifikatet ugyldigt.
Hvornår går dækningen fra og til?
Dækningen er som regel kun den pågældende dag, medmindre man har valgt at forsikre flere
runder. Her kan dækningen i visse tilfælde være over flere dage. Fælles for dette er dog, at alle
forsikrede dage skal være oplyst med dato på certifikatet.
Hvordan opsiger jeg aftalen?
Direkte til dahlberg assurance agentur

