
Tillæg til ClubCare 
Forsikringsbetingelser 01-009

Særlige betingelser 01 
 
Uanset undtagelsen i betingelsernes sektion B, afsnit 3.2, er 
nærværende forsikring udvidet til at omfatte ekstraudgifter i 
forbindelse med forsinket fremkomst af golf-udstyr. Dersom 
golfudstyret er mere end 4 timer forsinket, er forsikrede beret-
tiget til at leje det nødvendige golfudstyr, til brug i perioden 
indtil eget golfudstyr kommer frem. Forsikringen dækker ikke 
køb af golfudstyr. 

Forsikringens totale maksimale erstatning ved bagageforsin-
kelse er uændret DKK 5.000,00. 

Særlige betingelser 02 
Forsikringssum til leje af golfudstyr DKK 2.000,00 pr. rejse. 

Hvilke genstande omfatter forsikringen? 
Forsikringen omfatter golfudstyr, som forsikrede medbringer 
og / eller erhverver på rejsen. 

Hvilke skader er dækket? 
Forsikringen dækker ekstraudgifter ved leje af tilsvarende 
golfudstyr i op til 14 dage, såfremt forsikredes golfudstyr ikke 
kan benyttes som følge af: 
• Beskadigelse 
• Tyveri 
• Bortkomst af golfudstyr, der er indskrevet hos transportør 
• Forveksling 

Hvilke skader er ikke dækket? 
• Leje af tilsvarende golfudstyr som følge af tyveri af udsty-

ret, mens det er uden effektivt opsyn. Udstyret må ikke 
forlades af forsikrede, heller ikke for kortere tid, såfremt 
dette ikke er låst inde i bagageboks, hotelværelse, feriebolig, 
motorkøretøj, båd. el. lign. 

• Erstatning for tab af eller skade på selve golfudstyret samt 
køb af erstatnings- udstyr. 

• Det er i øvrigt en betingelse for selskabets erstatningspligt, at 
den forsikrede behandler og opbevarer sit golfudstyr betryg-
gende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 

Hvad skal man gøre i tilfælde af skade? 
Hvis udstyret stjæles, skal forsikrede anmelde tyveriet til den 
nærmeste lokale myndighed f.eks. luftfartsmyndighed, hotel-
direktion, ansvarlig ved golfbane el. lign. og få en kvittering 
for anmeldelsen. 

Krav om erstatning skal straks efter hjemkomst rettes til 
Diners Club, bilagt dokumentation for anmeldelsen/begiven-
heden samt originalkvittering for afholdte omkostninger. 

Generel henvisning 
Der henvises i øvrigt til forsikringsbetingelser nr. 01-009 
ClubCare for så vidt ovenstående ikke strider herimod.
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