Översikt för hole in one-försäkring

För fullständiga villkor, kontakta Lars Engström – kontaktuppgifter på hemsidan för hole in one-försäkring

Viktigt:
- Arrangören av HIO evenemanget skall tillse att kravet från försäkringsgivaren är uppfyllt
enligt nedan.
- Offertunderlaget skall vara relevant och t.ex. angivna längdmått, deltagarantal samt
könsfördelning skall överensstämma så som vid evenemangets utförande.
- Längdangivelserna får absolut inte understigas, i de fall detta sker gäller inte försäkringen.
Antalet deltagare får vara mindre men aldrig högre än det i offertunderlaget angivna antalet.
- Definitionen av ett HIO görs utifrån det sedvanliga regelverket enligt R & A.
- Det för tävlingen aktuella hålet får inte provspelas eller testas före tävlingens
genomförande. Detta gäller från midnatt samma dag som tävlingen genomförs.
- Greenen får inte prepareras eller på annat sätt skilja sig mot vad som kan anses som
normalt i syfte att underlätta för de tävlande.
- PGA Proffs och/eller ”non amateurs” omfattas inte av försäkringen om inte detta särskilt har
angetts i offertunderlaget som ligger till grund för försäkringens tecknande.
- Arrangören omfattas inte av försäkringen i de fall denne är med i tävlingen.
- Försäkringen gäller endast för ett HIO.
(Vid flera HIO’s ansvarar arrangören för att utse en slutlig vinnare).
- Premien måste vara tillfullo betald innan tävlingen påbörjas. (Kvitto kommer att behöva
uppvisas)
I alla andra fall gäller inte försäkringen.
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* Pris lägre än SEK 500,000
Ett vittne som är där på organisatörens/försäkrades vägnar för att överse och vittna till
försöket och som inte deltar i försöket. Personen skall enligt villkoret vara oberoende
gentemot den försäkrade och/eller den som levererat priset.
Således kan det inte vara en hos försäkringstagaren anställd person, eller den försäkrade
själv som övervakar det hela och sedan intygar att HIO skett.
Vittnet skall ha tilldelats den övervakande uppgiften och befinna sig på plats under hela
evenemanget, denne skall således anses ha bevittnat händelsen.
Här kommer försäkringsgivaren att kräva in ett skriftligt intyg från den utsedde
övervakaren/vittnet.
Personen (vittnet) måste vara över 21 och ha en bra karaktär. Alltså inga kriminella eller
skojare.
* Pris över SEK 500,000
•

Samma som ovan men 2 vittnen behövs.

•

Om någon får i bollen så ska en skadeanmälan göras på formulär som skicka ut av
försäkringsgivaren.

•

Försäkringsgivaren kommer att begära ett skriftligt intyg från det oberoende vittnet,
deltagaren och den arrangör som står som försäkringstagare.

•

Scorekortet för den person som lyckades med ett hole in one och en lista på all
deltagare och deras status som amatör eller proffs kommer att behöva visas upp.
Antalet deltagare och fördelning måste överensstämma med offertunderlaget, i annat
fall gäller inte försäkringen.

•

Adress och telefonnummer på alla deltagare som försäkringsgivaren ber om.

•

Försäkringsgivaren kan i ytterlighetsfall också be om ett polygraftest.

•

Om allt är ok så skickas pengarna elektronisk över till den i försäkringsbrevet angivne
försäkringstagaren. Denne kommer att behöva visa upp ett kvitto på det inköpta
objektet tex en bil.

•

Försäkringstagaren ansvarar själv för ev. momshantering. Om försäkringstagaren
köper vinstobjektet och har möjlighet att lyfta moms ersätts det i försäkringsbrevet
angivna beloppet exklusive moms i allt för ett.

•

Vinnaren ansvarar själv för att betala ev. vinstskatt etc.
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