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1. Definitioner  
Med Rejsens pris menes de til rejseselskabet erlagte betalinger for 

rejsearrangementet inklusive golfarrangement, dog ikke præmien for denne 
forsikring, afbestillingsforsikring eller andre forsikringer. Eventuelle 
tillægsydelser ud over dette rejsearrangement, såsom teaterbilletter, billetter 

til idrætsarrangementer, udlejningsbil eller lignende arrangementer, er ikke 
omfattet af denne forsikring.  
Med ud- respektive hjemrejse menes flytransporten hhv. til og fra rejsemålet 
samt rejsearrangørens transfers i lufthavnen til og fra hotellet. Med golfudstyr 

menes golftaske med maks. 14 køller til en samlet nypris på højst DKK 
30.000.  
Med Dagsandel af rejsens pris menes Rejsens pris (eksklusive forsikringer) 

divideret med antal overnatninger.  

 
2. Hvem gælder forsikringen for  

Forsikringen gælder for forsikringstageren, forudsat at denne har 
folkeregisteradresse inden for Norden og er omfattet af en indbo- og/eller 
årsrejseforsikring i et nordisk forsikringsselskab.  

 
3. Forsikringstiden  
Forsikringen gælder for det rejsearrangement, der er angivet på 

forsikringsbrevet.  
 
4. Omfang  
Forsikringen gælder kun ved rejse, hvor afrejse sker med fly fra Norden, og 

hvor rejsen har en planlagt varighed på højst 45 dage. Forsikringen er et 
supplement til grundrejseforsikringen i forsikringstagerens indbo- og/ eller 
årsrejseforsikring.  

 
5. Begrænsninger og undtagelser  
Forsikringen omfatter ikke udgifter, der kan udløse erstatning fra 

rejsearrangør, flyselskab, anden transportør eller anden forsikring. 
Forsikringen er subsidiær til indbo- og årsrejseforsikring og gælder inden for 

det samme geografiske område som den forsikredes indbo- og 

årsrejseforsikring.  
 
6. Forsinket golfbag ved udrejse  

Hvis din golfbag ikke ankommer med det samme fly som dig selv, gælder 
følgende:  
• Hvis dit fly lander inden klokken 14.00, ydes erstatning svarende til en 
dagsandel af rejsens pris for hver påbegyndt 24-timers periode, som din 

golfbag er forsinket.  
• Hvis dit fly lander efter klokken 14.00, og din golfbag ikke er ankommet 
senest klokken 10.00 den efterfølgende dag, ydes erstatning svarende til en 

dagsandel for hver påbegyndt 24-timers periode efter klokken 10.00 dagen 
efter din ankomst, der går, før din golfbag ankommer.  
Der skal altid indgives en anmeldelse til transportøren.  

 
7. Dækning af køller, udrejse  
Hvis en eller flere køller bliver beskadiget på udrejsen, har du ret til at få 

køllen repareret på destinationen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har du ret 
til at købe en eller flere ligeværdige køller som erstatning for de ødelagte. En 
beskadiget kølle skal tages med hjem, så den kan fremvises på forlangende. 

Hvis der på udrejsen indtræffer tyveriskade, som vil udløse erstatning fra din 

indbo- eller årsrejseforsikring, og som desuden overstiger din indbo- eller 
årsrejseforsikrings højeste erstatningsbeløb for bagageskader, yder 
forsikringen en ekstra dækning for disse omkostninger på op til DKK 30.000, 

inklusive det, der er omfattet af din indbo- og årsrejseforsikring. Der skal altid 
indgives en anmeldelse til transportøren.  
 

8. Dækning af køller, hjemrejse  
Hvis en eller flere køller bliver beskadiget på hjemrejsen, har du ret til at få 
køllen repareret. Hvis det ikke er muligt at reparere køllen, har du ret til at 

købe ligeværdige køller som erstatning for dem, der ikke kan repareres. For 
at der kan udbetales erstatning for nyindkøb, kræver det, at købet er blevet 
godkendt af Solid inden købet. En beskadiget kølle skal altid kunne fremvises 

på forlangende. Hvis der på hjemrejsen indtræffer tyveriskade, som vil udløse 
erstatning fra din indbo- eller årsrejseforsikring, og som desuden overstiger 

din indbo- eller årsrejseforsikrings højeste erstatningsbeløb for bagageskader, 
yder forsikringen en ekstra dækning for disse omkostninger på op til DKK 
30.000, inklusive det, der er omfattet af din indbo- og årsrejseforsikring. Der 

skal altid indgives en anmeldelse til transportøren. Ved beskadigelse af køller 
kræves der desuden dokumentation fra din klub, pro eller tilsvarende, og ved 
tyveriskade en politianmeldelse.  
 

9. Skadeanmeldelse  
For at muligheden for at få udbetalt erstatning ikke skal påvirkes negativt, skal 
du anmelde den opståede skade så hurtigt som muligt.  

 

10. Force majeure  
Forsikringsgiveren kan ikke drages til ansvar for tab eller skade der indtræder 

som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller 
radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald, krig, 
krigslignende hændelser, borgerkrig, revolution, terrorangreb, oprør eller 

tiltag foretaget af magthavere, som uretmæssigt har taget magten, eller 
ødelæggelser opstået under myndigheders indgriben, strejke, lockout, 
blokade eller lignende hændelse.  

 
11. Lovvalg  
Tvister vedrørende disse forsikringsbetingelser og forsikringen skal afgøres 
efter dansk ret 

 
12. Persondataloven  
Solid behandler kundens personlige oplysninger i overensstemmelse med den 

gældende persondatalovgivning. Kunden accepterer, at Solid tilføjer og 
opdaterer sine kundedatabaser med de persondata, der udgør en 
forudsætning for effektiv og god kunde- og registerpleje, såsom korrekte 

navne- og adresseoplysninger for såvel post- som telekommunikation. 
Oplysningerne vil blive anvendt til at fuldføre Solids forpligtelser over for 

kunden. Kunden har ret til på anmodning at få adgang til de persondata 

vedrørende ham eller hende, der er registreret hos Solid. Hvis oplysningerne 
skulle vise sig at være fejlagtige, ufuldstændige eller på anden vis 
uvedkommende, påhviler det Solid at foretage de nødvendige rettelser.  

 
13. Fortrydelsesret  
For forsikringer, der dækker i mere end én måned, har 
forsikringstageren fortrydelsesret på følgende vilkår: 

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du 
har indgået aftalen om forsikring. Du har efter 
forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om 

fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. 
Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse 
forsikringsbetingelser. Hvis du f.eks. indgår aftalen om forsikring 

mandag den 1. og også har fået forsikringsbetingelserne på det 
tidspunkt, har du frist til og med mandag den 15. Har du først 
modtaget forsikringsbetingelserne senere, f.eks. onsdag den  

3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en 
helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, den 5. juni, juleaftensdag, 
den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du 

vente til følgende hverdag. Inden fortrydelsesfristens udløb skal du 

underrette Solid (Solid Forsikring, Box 22151, 250 23 Helsingborg, 
Sverige) om, at du har fortrudt aftalen. Underretter du Solid pr. 
post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. 

Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du 
f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare kvitteringen.” 
 

 
14. Regres  
I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne forsikring indtræder Solid i alle 

sikredes rettigheder desangående.  
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15. Efterprøvning af beslutning  
Hvis forsikrede bliver uenig med selskabet om forsikringen og en fornyet 

henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage 
til:  
Ankenævnet for Forsikring  

Anker Heegards Gade 2 DK 
1572 København V  
Tlf.nr. 33 15 89 00  
 

Svensk selskabsregistreringsnummer: 516401-8482 
Solid Forsikring er under tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige. 
Du kan kommunikere med Solid Forsikring på dansk. 

 

16. Forsikringsgiver  
Solid Försäkringsaktiebolag  

Box 220 68  
250 22 Helsingborg, Sverige  
Kundeservice: +46 1313 13 13  

E-mail: kunder@solidab.se  
Hjemmeside: www.solidab.se 
 

17. Forsikringen kan opsiges til udgangen af en kalendermåned af 

Forsikringsgiveren. Forsikringstageren kan til enhver tid opsige Forsikring, 
men skal dog betale til og med førstkommende betalingsdag. 
Opsiges Forsikringen inden aftaletidens ophør finder Forsikringsaftalelovens 

regler om tilbagebetaling af præmie anvendelse. 
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