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Onderneming:

Allianz Global Assistance, schadeverzekeraar, vergunning: 12000535 (NL)

Product:

Contributieverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt een deel van de kosten van je lidmaatschap van een golfvereniging, die bij de NGF is aangesloten, als je door een
medische oorzaak voor een periode van meer dan 2 maanden niet mag golfen.
Extra informatie
{Mogelijk extra detail-informatie of toelichting van begrippen}

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert een vergoeding uit als een arts
jou het dringende advies heeft gegeven om voor een
bepaalde periode niet te golfen.

Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er
zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op
dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende
middelen. Alle uitsluitingen vind je in de
voorwaarden.

Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag is gelijk aan de contributie
voor jouw lidmaatschap bij de NGF golfvereniging
met een maximum van € 1.500,-.
Bestaande aandoening
De verzekering keert ook uit als je niet mag spelen,
als een bestaande aandoening plotseling
verslechtert.

Fraude
Wij keren niet uit je ons opzettelijk probeert te
misleiden.
Niet ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering
Als de aandoening is ontstaan buiten de looptijd van
de verzekering heb je geen recht op een uitkering.
Dat geldt ook als je het medisch advies hebt
gekregen tijdens de looptijd, maar de aandoening
zelf buiten de looptijd is ontstaan.
Kosten bedrijfslidmaatschap
De verzekering is niet bedoeld voor vergoeding van
een bedrijfslidmaatschap of een lidmatschap dat
daar mee vergelijkbaar is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
De verzekering kent enkele beperkingen. Hieronder
noemen we enkele beperkingen. In de voorwaarden
staan alle beperkingen.
Eigen risico
Deze verzekering heeft geen eigen risico.
Minimale periode
De minimale periode om recht te hebben op een
vergoeding is 2 maanden. De verzekering vergoedt
alleen hele maanden en geen delen van maanden.
Aantal uitkeringen
De verzekering vergoedt nooit meer dan één
jaarcontributie.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering dekt alleen het lidmaatschap van een golfverenging die is aangesloten bij de NGF.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, beantwoord je onze vragen eerlijk. Je moet zoveel als mogelijk proberen om schade te voorkomen
en te beperken. Zorg er ook voor dat je ons binnen 3 dagen nadat je het medisch advies hebt gekregen, informeert over dit advies.
De claim stuur je naar ons op, zodra je weer mag golfen van de arts.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische
incasso of overschrijving. Dit is afhankelijk van hoe je de verzekering hebt afgesloten. Je dient de premie te hebben betaald om een
schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Je bent verzekerd vanaf het moment dat de polis door ons is verstuurd. De polis wordt na een jaar automatisch met één jaar
verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
In het eerste jaar kun je de verzekering alleen opzeggen binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Na het eerste jaar kun je de
verzekering op elk moment beëindigen. De opzegtermijn is 1 maand vanaf het moment dat we de opzegging hebben ontvangen.
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