HOLE-IN-ONE
01-01-2011

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.
Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når du har tegnet en
forsikring hos os. Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til
at kontakte os.

Betingelser for Hole-in-one
forsikring

4.11

Den forsikrede match skal spilles i grupper af mindst 3
deltagere. Grupper med kun 2 deltagere vil ikke kunne
udløse dækning.

1.

Den sikrede personkreds

4.12

Øvelsesslag og mulligans kan ikke udløse dækning.

1.1

Forsikringen dækker med indtil det beløb, der er udlovet i gevinst til den person der først slår bolden i hul i ét
slag på det forsikrede hul.

4.13

Alle forsøg hvor der anvendes mere end 1 slag vil ikke
blive anerkendt, ligesom slag der slås for andre ikke kan
udløse dækning.

2.

Forsikringssum

5.

Gevinstvilkår

2.1

Den på policen angivne forsikringssum er den maksimale sum som kan udløses til dækning af gevinst som følge
af en dækningsberettiget begivenhed.

5.1

Meddelelse om et hole-in-one på et forsikret hul skal
gives til selskabet indenfor 3 arbejdsdage efter begivenheden.

5.2

Krav på dækning skal følges og underbygges af navn og
telefonnummer på den deltager som lavede hole-inone, samt på øvrige deltagere i gruppen som spillede
sammen med vinderen.

3.

Geografisk område og dato

3.1

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

5.3

Der skal indsendes erklæring fra den official som var
posteret ved hullet og det originale scorecard.

4.

Dækningsvilkår

5.4

4.1

De i policen angivne minimumsafstande for mænd,
kvinder og klub-pros skal overholdes for at udløse dækning.

Match-official skal attestere det originale scorecard hos
den deltager som først slår hole-in-one, ligesom de øvrige deltagere i gruppen skal attestere begivenheden.

5.5

Forsikringstageren skal på anmodning verificere scorecards, antallet af spillere, afstand til hullet, oplysninger
om tee-sted, oplysninger om hullet, samt andre oplysninger som tjener til at verificere kravet på gevinst.

4.2

Professionelle golfspillere er kun dækket af forsikringen,
såfremt det fremgår af policen.

4.3

Afstanden regnes fra tee-stedet til hullets flag-sted.

5.6

4.4

Hullet skal forblive i sin normale position, afstand og
vinkel i forhold til tee-boxen. Afstanden til hullet og
vinklen fra tee-sted må således ikke ændres før eller
under matchen uden særskilt accept fra selskabet.

Selskabet forbeholder sig ret til at gennemføre undersøgelser af det anmeldte krav for at bekræfte begivenheden.

6.

Aflysnings- og opsigelsesvilkår

4.5

De officielle regler fra Dansk Golf Union skal være gældende.

6.1

Forsikringstageren er berettiget til at aflyse matchen
som følge af uvejr eller vandalisme på banen.

4.6

Alt udstyr skal overholde reglerne fra Dansk Golf Union.
Dette omfatter, men er ikke begrænset til, hul-flag, hullet, golfbanen og golfbolden.

6.2

En eventuel aflysning skal rapporteres til selskabet indenfor 24 timer, hvis betaling af fuld præmie skal undgås.

4.7

En upartisk match-official skal være posteret og skal
overvåge spillet på hvert forsikret hul under hele matchens forløb. Hvis forsikringssummen er højere end
200.000 kr. skal hullet og spillet kontinuerligt overvåges
af 2 upartiske match-officials.
Match-officials, som posteres ved forsikrede huller, skal
være over 18 år.

6.3

Selskabet udsteder ny police på en alternativ dato, som
skal afvikles indenfor 90 dage fra den først planlagte dato.

6.4

Såfremt den forsikrede underdriver antallet af oplyste
deltagere, oplysningerne omkring køn eller status som
klub-pros, kan selskabet nægte erstatning – helt eller
delvist.

Såfremt matchen aflyses delvist beregnes præmien
proratisk i forhold til de deltagere som har afgivet slag
på det forsikrede hul. Det er dog en betingelse at mere
end 5% af deltagerne har nået at afgive slag på hullet.

6.4

Det er en forudsætning for aflyste/udsatte matches at
vilkår omkring hul, afstand deltagere m.v. ikke ændres i
forhold til den først betalte forsikring.

En deltager som laver hole-in-one skal spille hele runden færdig og udfylde scorecard.

6.5

Den forsikrede kan opsige forsikringen såfremt der gives besked herom senest 1 uge før den planlagte dato.

4.8
4.9

4.10
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6.6

Selskabet beregner sig et gebyr for aflysning eller opsigelse.

7.

Præmiebetaling

7.1

Den aftalte præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Sammen med præmien opkræves
afgifter til staten.

7.2

Præmien opkræves med indbetalingskort eller PBS. Alle
omkostninger herved pålægges forsikringstager.

7.3

Betales præmien ikke inden den anførte match-dato
bortfalder selskabets dækningspligt.

8.

Definitioner

8.1

Forsikringstager er den person eller organisation som
angives i policen.

8.2

Deltagere er de personer, som deltager i en forsikret
match i den angivne dækningsperiode.

8.3

Hole-in-one betyder et slag i hullets kop, som udføres
med deltagerens første slag på det forsikrede hul fra
det tilhørende tee-sted.

8.4

Det forsikrede hul angiver det hul, som fremgår af policen med det officielle hul-nummer, og som overholder
øvrige vilkår til afstand med videre.

8.5

En match-official er en upartisk observatør som ikke er
deltager i matchen, og som ikke har personlige relationer til nogle af deltagerne i matchen.

9.

Værneting

9.1

Såvel selskabet som forsikrede, vedtager Retten i Århus
som værneting.

10.

Lov og vedtægter

10.1

Ovennævnte betingelser gælder i tilslutning til selskabets vedtægter og forsikringsaftaleloven.
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