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Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne
kan findes på NEM Forsikrings hjemmeside www.nemforsikring.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med hole-in-one forsikringen udbetales den i policen angivne forsikringssum, hvis en deltager laver hole-in-one i den begivenhed og på det specifikke
hul, der er angivet i policen.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?



Forsikringen dækker det beløb, der er udlovet i
gevinst til den person, der først slår bolden i hul i ét
slag, dog max. den i policen angivne sum.



Forsikringen dækker ikke hvis de angivne
afstandsregler ikke overholdes.



Forsikringen dækker kun på den angivne bane og
kun det angivne hul og på den angivne dag/i det
angivne tidsrum.




Forsikringen dækker ikke øvelsesslag og mulligans.



Forsikringen dækker ikke, hvis kravene, om at spillet
overvåges af upartisk(e) match-official(s), ikke
overholdes.

Forsikringen dækker ikke forsøg, hvor der anvendes
mere end ét slag, ligesom slag der slås for andre
ikke kan udløse dækning.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!

Forsikringen dækker kun professionelle golfspillere,
hvis det fremgår af policen.
Hvis oplysningerne om antal deltagere, køn og
status som klub-pros ikke er korrekte, kan selskabet
nægte erstatning – helt eller delvist.

Hvor er jeg dækket?



Forsikring dækker på den bane og det hul, der er angivet i policen.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
Du skal betale til tiden.
Du skal fortælle os, hvis oplysningerne i policen ikke er korrekte.
Vi skal have have besked om hole-in-one på et forsikret hul indenfor 3 arbejdsdage efter begivenheden.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen.
Forsikringen betales som et engangsbeløb.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen. Forsikringen gælder kun den
pågældende dato/periode, der er angivet i policen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges, hvis det sker senest 1 uge før den planlagte match.

