Golfvernd
Skilmáli nr. E-35

A lm e nn t :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Þessi vátrygging er samansett af eftirfarandi vátryggingum:
Golfbúnaðartrygging: vátryggir golfbúnað vátryggðs fyrir utanaðkomandi atvikum og þjófnaði.
Ábyrgðartrygging: vátryggir vátryggðan fyrir þeirri skaðabótaskyldu sem hann getur bakað sér samkvæmt
íslenskum lögum við golfiðkun.
Óhappatrygging: vátryggir vátryggðan fyrir tjóni á mönnum og munum sem hann veldur öðrum án skaðabótaskyldu.
Golfslysatrygging: vátryggir vátryggðan fyrir slysum við golfiðkun og innifelur dagpeninga, örorku- og dánarbætur.
Hola í höggi: gerir leikmanni kleift að gera vel við meðspilara sína fari hann holu í höggi.
Árgjaldatrygging: endurgreiðir vátryggðum árgjald í golfklúbb þegar vátryggður verður ófær með öllu að spila golf
vegna veikinda eða slyss.
Leiga á búnaði erlendis vegna farangurstafa: endurgreiðir kostnað vegna leigu á golfbúnaði ef tafir verða á að
golfbúnaður vátryggðs skili sér.
Húftrygging bifreiða: vátryggir vátryggðan fyrir því tjóni sem hann verður fyrir fari golfbolti í bifreið hans.
Sameiginlegir skilmálar
Vátryggingin samanstendur af tveimur skjölum. Annars vegar vátryggingarskírteini sem er persónubundið við hvern
vátryggingartaka fyrir sig og hins vegar þessi skilmáli.
Vátryggingin, bótasvið hennar og almenn skilyrði eru afmörkuð í þessum skilmála. Það er því mikilvægt að kynna sér
efni skilmálans og vátryggingarskírteinisins. Ef misræmi eða villa kemur fram í þessum skjölum er mjög mikilvægt að
láta félagið vita sem fyrst.
Um vátrygginguna gilda vátryggingaskírteinið ásamt áritun og sérskilmálum, skilmálar þessir, almennir skilmálar
félagsins nr. AS-1 og ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004.
Ákvæði í almennum skilmálum ganga framar ákvæðum þessara skilmála ef ekki er fullt samræmi þar á milli.

Sk il g re i n i ng a r :

Til að auðvelda lestur skilmálans og koma í veg fyrir misskilning eða óvissu þá gilda eftirfarandi skilgreiningar á
tilteknum orðum í öllum skilmálanum og merkja alltaf það sama.
Félagið: Merkir Vörður tryggingar hf.
Vátryggingartaki: Sá einstaklingur sem tekur vátrygginguna í sínu nafni og er jafnframt greiðandi hennar.
Vátryggðir/ur: Vátryggingartaki, maki hans eða sambýlismaki og ógift börn, enda eigi þessir einstaklingar
sameiginlegt lögheimili á Íslandi, búi á sama stað og hafi sameiginlegt heimilishald.
Heimili: Sá staður sem gefinn er upp í vátryggingarskírteini sem vátryggingarstaður og sem er jafnframt lögheimili
vátryggingartaka.
Vátryggingarfjárhæð: Sú fjárhæð sem tiltekin er á vátryggingarskírteini sem hámarksbætur fyrir hvern
vátryggingarlið fyrir sig.

M ik i l væ g t:

Það bótasvið sem talið er upp í skilmálanum er tæmandi talið. Ef vátryggingartaki eða vátryggður verður fyrir tjóni
eða óhappi sem ekki telst bótaskylt í skilmálanum þá nær vátryggingin ekki yfir það.

Þegar iðgjald er greitt af þessari vátryggingu er jafnframt greitt náttúrumhafaratryggingariðgjald. Lausafjármunir þeir
sem vátryggingin nær yfir verða þá sjálfkrafa vátryggðir fyrir náttúruhamförum, svo sem jarðskjálftum, snjóflóðum,
eldgosum og öðrum sambærilegum atvikum, eins og nánar er kveðið á í lögum nr. 55/1992 um
Náttúruhamfaratryggingu Íslands.
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Vátryggðar eignir.
Golfbúnaðartryggingin tekur til golfbúnaðar í eigu vátryggðs. Til golfbúnaðar teljast m.a. kylfur, poki,
kerra, fatnaður, skór, auk búnaðs sem almennt má finna í golfpokum og eingöngu ætlaður er til
golfiðkunar.
Nánari afmörkun vátryggðra eigna
Golfbílar og önnur farartæki sem eingöngu eru ætluð til notkunar á golfvelli og við golfiðkun teljast einnig
til golfbúnaðar.
Í hverju tjóni ber vátryggður eigin áhættu sem kemur fram á skírteini eða endurnýjunarkvittun.
Landfræðilegt gildissvið
Vátryggingin gildir á Íslandi og á ferðalögum erlendis, í allt að 92 daga talið frá brottfarardegi frá Íslandi.
Bótasvið
Vátryggingin bætir tjón á hinu vátryggða af völdum:
Skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atburðar á vátryggingartímabilinu.
Vátryggingin bætir þjófnað á hinu vátryggða, enda hafi það verið vegna innbrots í læsta íbúð, bifreið,
einkabát, einkaloftfar, sumarhús, hjólhýsi og veiðihús þegar búið er í þeim. Það er skilyrði fyrir
greiðsluskyldu félagsins að lögregluskýrslu skilað sem sönnun fyrir tjóni og að á vettvangi séu greinileg
ótvíræð merki þess að brotist hafi verið inn.
Varúðarregla: Læsa ber tryggilega íbúðarhúsi, bílum og öðrum þeim stöðum sem vátryggðir
munir eru geymdir þegar þessir staðir eru mannlausir eða heimilisfólk í svefni. Ennfremur ber
að loka gluggum og krækja aftur, og ganga að öðru leyti þannig frá að óviðkomandi eigi ekki
greiðan aðgang að hinu vátryggða.
Vátryggingin bætir þjófnað á hinu vátryggða meðan það er geymt fyrir utan golfskála, enda sé það
geymt á sérmerktu og vöktuðu svæði fyrir golfbúnað Það er skilyrði fyrir greiðsluskyldu félagsins að
lögregluskýrslu sé skilað sem sönnun fyrir tjóni;
Ráns, þ.e. töku vátryggðra muna með líkamlegu ofbeldi eða hótun um að beita því þegar í stað. Það er
skilyrði fyrir greiðsluskyldu félagsins að lögregluskýrslu sé skilað sem sönnun fyrir tjóni;
Skemmdarverka þ.e. skemmda á vátryggðum munum sem valdið er af ásetningi, þó ekki ef því er valdið
af vátryggðum sjálfum eða einhverjum einstaklingi, sem heimild hefur haft til veru á heimili vátryggðs.
Tjón vegna skemmdarverka á munum sem voru utan dyra annars staðar en við heimili vátryggðs bætast
ekki. Það er skilyrði fyrir greiðsluskyldu félagsins að lögregluskýrslu sé skilað sem sönnun fyrir tjóni;
Vátryggingin bætir ekki:
Tjón sem stafar af eðlilegu sliti, galla, rangri samsetningu, ónógu viðhaldi eða umsjón eða innri bilunum,
svo sem vélrænum bilunum.
Tjón sem verður þegar vátryggður gleymir hlut, misleggur eða týnir.
Tjón sem seljandi, viðgerðaraðili eða flutningsaðili ber ábyrgð á samkvæmt samningi eða lögum.
Tjón á munum sem stolið er úr ólæstum híbýlum, bílum, bátum eða tjöldum eða eru skildir eftir á
almannafæri.
Tjón vegna snöggrar hita- og/eða rakabreytinga.
Vátryggingarfjárhæð
Vátryggingarfjárhæð nemur fjárhæð þeirri sem kemur fram á vátryggingarskírteini eða iðgjaldskvittun.
Eigin áhætta vátryggðs
Í hverju tjóni ber vátryggður í eigin áhættu, þá fjárhæð sem kemur fram á vátryggingarskírteini eða
iðgjaldskvittun. Þegar tilgreindar eru í % hámarksbætur af vátryggingarfjárhæð er átt við bætur þegar
búið er að draga eigin áhættu frá.
Ákvörðun bóta
Bætur miðast við það að fjárhagsstaða vátryggðs verði sú hin sama og fyrir tjónið, að svo miklu leyti
sem unnt er. Bætur greiðast á grundvelli verðs á nýjum hlutum. Frádráttur vegna aldurs og notkunar
kemur því aðeins til greina, að notagildi hlutanna hafi minnkað verulega fyrir vátryggðan.
Minjagildi bætist ekki.
Tölvugögn og hugbúnaður bætist ekki.
Glataðir eða stolnir munir sem koma fram eftir að bótagreiðsla hefur verið innt af hendi eru eign félagsins
og skal þeim skilað til þess. Vátryggður getur þó haldið mununum ef hann óskar þess, með því að
endurgreiða bæturnar. Félagið getur krafist framsals skemmdra muna sem það hefur bætt að fullu.

2. k a fl i Á by r g ð ar tr yg g in g e i n st ak l i ng s
1. gr.

Inngangur
Samkvæmt íslenskum lögum bera menn skaðabótaábyrgð á tjóni sem þeir valda öðrum vegna mistaka
eða vanrækslu. Þessi regla er nefnd sakarregla, og hún er grundvallarregla í íslenskum rétti. Ef sá sem
sóttur er til greiðslu skaðabóta á ekki sök á tjóninu ber hann almennt ekki skaðabótaábyrgð. Hlutverk
ábyrgðartryggingarinnar er að greiða tjónþola skaðabætur hafi vátryggður bakað sér skaðabótaábyrgð
og tjónþoli ekki verið meðsekur eða meðábyrgur. Einnig að greiða kostnað sem vátryggður verður fyrir,
ef skaðabótakrafa er gerð á hendur honum. Þar sem skaðabótaábyrgð er oft flókið lögfræðilegt
úrlausnarefni, ber vátryggðum að leita samráðs við félagið um réttarstöðu sína, ef hann er krafinn um
bætur vegna tjóns sem hann er talinn eiga sök á. Jafnframt er vátryggðum bent á að lesa
ábyrgðartryggingarskilmálann með þetta í huga. Viðurkenning vátryggðs á skaðabótaskyldu sinni
skuldbindur aðeins hann sjálfan, en ekki félagið. Vátryggður getur því með slíkri viðurkenningu átt það
á hættu að þurfa að greiða sjálfur skaðabætur vegna tjóns, sem ábyrgðartryggingin tekur ekki til.
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Landfræðilegt gildissvið ábyrgðartryggingarinnar
Vátryggingin gildir á Íslandi og á ferðalögum erlendis, í allt að 92 daga talið frá brottfarardegi frá Íslandi.
Bótasvið ábyrgðartryggingarinnar
Vátryggt er gegn þeirri skaðabótaskyldu er fellur á hinn vátryggða við golfiðkun samkvæmt íslenskum
lögum sem einstakling, enda sé skaðabótaskyldan bein afleiðing af tjóni á mönnum eða munum (þar
með taldar fasteignir og dýr) og ekki víðtækari en venjuleg skaðabótaskylda utan samninga.
Ábyrgðartryggingin bætir slík tjón að því leyti sem tjónþoli (þriðji aðili) á ekki að bera tjónið sjálfur vegna
meðsakar eða meðábyrgðar.
Valdi barn, yngra en 10 ára tjóni, bætir félagið það tjón án tillits til skaðabótaskyldu að lögum, að því
leyti sem tjónþoli (þriðji aðili) á ekki að bera tjónið sjálfur vegna meðsakar eða meðábyrgðar. Slík víðtæk
skaðabótaábyrgð á ekki við þegar barn, yngra en 10 ára, er aðili að umferðaróhappi og tjón verður á
skráningarskyldu, vélknúnu ökutæki í notkun.
Vátryggður er kostnaður við málsvörn sem félagið hefur samþykkt að fara skuli fram.
Undanþágur frá bótaskyldu félagsins
Vátryggingin bætir ekki:
tjón sem hinir vátryggðu valda hverjir öðrum;
tjón á munum sem hinir vátryggðu hafa til afnota, til geymslu, eða eru af öðrum orsökum í þeirra vörslu.
Vátryggingin bætir heldur ekki tjón á munum, sem hinir vátryggðu hafa tekið ófrjálsri hendi;
tjón vegna skaðabótakröfu sem fellur á vátryggðu sem eigendur eða notendur:
húseigna, loftfara, lystibáta eða hvers kyns skráningarskyldra vélknúinna farartækja;
Vátryggingarfjárhæð - vátryggingartímabil - eigin áhætta
Hámarks vátryggingarfjárhæð í hverjum vátryggingaratburði er hámark þess höfuðstólskröfu sem félagið
ábyrgist. Verði fleiri en eitt tjónsatvik af sömu orsök teljast þau vera af völdum eins
vátryggingaratburðar.
Félagið greiðir vexti af bótafjárhæð og kostnað, sem til er stofnað með samþykki félagsins til þess að
skera úr um skaðabótaskyldu vátryggðs, enda þótt greiðsla félagsins fari af þeim sökum fram úr
vátryggingarfjárhæðinni. Sé vátryggingarfjárhæðin lægri en höfuðstóll bótafjárhæðar, greiðist aðeins sá
hluti kostnaðar og vaxta, er svarar til vátryggingarfjárhæðarinnar.
Ábyrgðartryggingin tekur til atvika sem eiga sér stað á vátryggingartímanum jafnvel þótt afleiðingar
þess komi ekki fram fyrr en síðar. Vátryggingin tekur á hinn bóginn ekki til atvika sem eiga sér stað áður
en vátryggingin er tekin.
Í hverju tjóni ber vátryggður eigin áhættu sem kemur fram á skírteini eða endurnýjunarkvittun.
Meðhöndlun skaðabótakröfu
Sé gerð skaðabótakrafa á hendur hinum vátryggða hefur félagið fyrirsvar vegna þeirrar kröfu og eru
heimilar hvers kyns ráðstafanir til þess að meðhöndla kröfuna svo sem viðurkenningu á
bótaskyldu,verjast kröfunni eða gera um hana samkomulag enda eru þessar ráðstafanir á kostnað
félagsins svo og málskostnaður vegna þeirra.
Félagið er ekki bundið af því ef vátryggður greiðir eða viðurkennir skaðabótakröfu nema leitt sé í ljós að
vátryggður gerði aðeins það sem honum var skylt að lögum er hann greiddi kröfuna eða viðurkenndi
réttmæti kröfunnar.
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Óhappatrygging – bætur umfram lagaskyldu.
Vátryggingin bætir tjón sem vátryggður kann að valda á mönnum eða munum við golfiðkun á golfvelli
eða á æfingasvæði við golfvöll án tillits til skaðabótaskyldu að lögum. Ef sá sem verður fyrir tjóni er
meðvaldur eða meðábyrgur skerðist bótarétturinn í samræmi við það.
Ábyrgð félagsins vegna hvers einstaks vátryggingaratburðar takmarkast við vátryggingarfjárhæð sem
tilgreind er í skírteini eða iðgjaldskvittun.
Ef önnur vátrygging tekur til tjóns skv. Þessari grein um óhappatryggingu stofnast ekki bótaréttur sbr.
19. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993.
Ákvæði kafla 2 um ábyrgðartryggingu eiga að öðru leyti við um óhappatryggingu eftir því sem við getur
átt.

4. k a fl i Sl y s at ry g g i ng v i ð go l fi ð k u n

Félagið greiðir bætur vegna slyss er sá sem vátryggður er, kann að verða fyrir við golfiðkun. Með orðinu
„slys” er hér átt við skyndilegan utanaðkomandi atburð sem veldur meiðslum á líkama þess sem
vátryggður er og gerist án vilja hans. Við meiðsl á útlimum er þess þó eingöngu krafist að um skyndilegan
atburð sé að ræða sem veldur meiðslum á líkama vátryggðs og gerist án vilja hans.

1. gr.
1.1

2. gr.
3. gr.

Vátryggingarsvið
Vátryggingin gildir aðeins við golfiðkun og greiðir félagið bætur vegna:
Sjúkrakostnaðar
Tímabundins missis starfsorku
Varanlegrar læknisfræðilegrar örorku
Dauða
Tannbrots
Landfræðilegt gildissvið vátryggingar
Vátryggingin gildir hvar sem er í heiminum.
Innlendur sjúkrakostnaður
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Ef bætur eru greiddar vegna varanlegrar örorku eða tímabundins missis starfsorku greiðir félagið einnig
innlendan sjúkrakostnað vegna sama slyss. Sjúkrakostnaður greiðist þó ekki fyrr en greiðsla vegna
tímabundins missis starfsorku eða vegna örorku fer fram og þá eingöngu gegn framvísun frumrits af
reikningi. Hámarksbætur í hverju einstöku tjóni er tiltekin á vátryggingarskírteini eða
endurnýjunarkvittun.
Með innlendum sjúkrakostnaði er átt við kostnað sem er viðurkenndur af Sjúkratryggingum Íslands.
Þrátt fyrir grein 3.1 er greiddur innlendur sjúkrakostnaður vegna slysa hjá börnum yngri en 16 ára þó
að varanleg örorka sé ekki til staðar. Eigin áhætta og hámarksbætur í hverju einstöku tjóni og á hverju
vátryggingartímabili koma fram á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.
Erlendur sjúkrakostnaður – vátryggingin bætir
Sjúkrakostnað: Sjúkrahúsvist erlendis ásamt læknishjálp, lyfjum og annarri þjónustu, sem sjúkrahúsið
veitir. Vistin og meðferðin skulu vera fyrirskipuð af lækni og greiðslan miðast við almennt sjúkrahús í
viðkomandi landi. Læknishjálp og lyf að læknisráði. Vátryggingin greiðir kvalastillandi tannviðgerðir
aðeins í neyðartilvikum; hámark bóta vegna tannviðgerða er 1% af hámarkssjúkrakostnaði
vátryggingarinnar.
Aukinn kostnað: Aukaútgjöld vegna sérstakrar hótelvistar, þegar læknir álítur, að meðferð geti farið fram
á hóteli. Til þessara útgjalda telst kostnaður vegna hjúkrunar, sjúkrafæðis o.s.frv. Hámarksbætur vegna
þessa kostnaðar er 1% af hámarkssjúkrakostnaði vátryggingarinnar á sólarhring. Aukaútgjöld vegna
heimferðar eða ferðar til þess að ná fyrirfram ákveðinni ferðaáætlun vegna tafar af völdum
sjúkrahúsvistar vátryggðs að læknisráði og í samráði við neyðarþjónustu félagsins, ásamt ferðakostnaði
fylgdarmanns, telji læknirinn slíks þörf.
Slasist vátryggður, veikist alvarlega, eða deyi á ferð sinni, greiðir félagið aukakostnað náins ættingja,
sé hann með í för eða ef hann er kvaddur til dvalarstaðar vátryggðs með samþykki trúnaðarlæknis
félagsins. Hámarksbætur vegna þessa kostnaðar eru 10% af hámarkssjúkrakostnaði vátryggingarinnar
sem gildir í Evrópu utan Sviss.
Sjúkraflutning: Telji læknir sá sem annast hefur vátryggða vegna veikinda eða slyss á ferðalagi, að
tafarlaus heimferð sé nauðsynleg, og geti hún orðið með venjulegum hætti, nægir félaginu skrifleg
staðfesting læknisins. Í slíkum tilvikum greiðast aukaútgjöld vegna heimferðarinnar, t.d. aukasæti,
dýrari farrými o.s.frv. Ef um svo alvarlegan sjúkdóm eða slys er að ræða, að læknirinn telur að flytja
verði vátryggða heim með öðrum hætti, skal neyðarþjónusta félagsins annast flutninginn.
Flutning á látnum: Deyi vátryggður á ferð skal neyðarþjónustu félagsins falið að annast flutning hins
látna til Íslands svo og samferðamanns hans og kostnað við lögboðnar ráðstafanir.
Bætur við tímabundinn missi starfsorku.
Valdi slys tímabundnum missi starfsorku, greiðir félagið dagpeninga í samræmi við þá fjárhæð sem í
gildi var á slysdegi. Dagpeningarnir greiðast í hlutfalli við starfsorkumissinn frá lokum biðtíma og svo
lengi sem vátryggður er óvinnufær að mati læknis, þó ekki lengur en í 48 vikur og ekki fyrir tímabil að
loknum 3 árum frá slysdegi. Stafi starfsorkumissir slasaða að einhverju leyti af öðrum orsökum en
slysinu, lækka dagpeningar í beinu hlutfalli við það hvern þátt þessar orsakir eiga í missi starfsorkunnar.
Félagið bætir ekki tímabundinn starfsorkumissi sem er minni en 50% af eðlilegri starfsorku. Félagið
metur starfsorkumissinn og varanleika hans á grundvelli læknisvottorða og annarra gagna sem fyrir
liggja.
Félagið greiðir ekki bætur vegna tímabundins missis starfsorku ef hann er af völdum skráningarskylds
vélknúins ökutækis.
Félagið greiðir ekki bætur fyrir tímabundinn missi starfsorku eftir að hann er orðinn varanlegur
samkvæmt læknisvottorði eða örorkumati.
Bætur vegna varanlegrar örorku
Leiði slys til varanlegrar læknisfræðilegrar örorku skulu félagið og vátryggður koma sér saman um einn
hæfan matslækni til þess að meta afleiðingar slyssins.
Örorku skal meta í hundraðshlutum samkvæmt töflum Örorkunefndar um miskastig sem í gildi eru þegar
örorkumat fer fram. Metin er skerðing á líkamlegri færni, án tillits til starfs, sérstakra hæfileika eða
þjóðfélagsstöðu hins slasaða. Sé áverka hins slasaða ekki getið í töflum örorkunefndar um miskastig
skal meta hann sérstaklega með hliðsjón af töflunum. Örorka getur aldrei talist meiri en 100%.
Valdi slys vátryggðum varanlegu líkamstjóni innan þriggja ára frá því að slysið varð greiðast örorkubætur
á grundvelli þeirrar grunnvátryggingarfjárhæðar sem var í gildi á slysdegi.
Slys sem einungis valda lýti eru ekki bótaskyld.
Missir eða bæklun á útlim eða líffæri sem var ónothæft fyrir slysið gefur ekki rétt til örorkubóta. Vegna
missis eða bæklunar á útlim eða líffæri sem áður var bæklað, skal meta örorku með hliðsjón af
bækluninni fyrir slysið. Ef missir útlima eða líffæra er ekki alger, bætist örorkan hlutfallslega.
Örorkan ákveðst í fyrsta lagi einu ári eftir slysið með hliðsjón af ástandi slasaða þá, annars síðar, þegar
læknir telur að varanlegar afleiðingar slyssins hafi komið í ljós, þó ekki síðar en þremur árum eftir slysið.
Telji slasaði eða félagið að örorkan geti breyst, getur hvor aðili um sig krafist þess að endanlegu
örorkumati verði frestað, þó ekki lengur en í þrjú ár frá slysdegi. Hvor aðili um sig getur krafist nýs
örorkumats að liðnu einu ári frá því að hið fyrra fór fram. Hinum slasaða er þá skylt að láta lækni
tilnefndan af félaginu skoða sig. Ef hinn slasaði færist undan þessari skyldu, getur félagið tekið fyrir
greiðslur til hans, þar til skoðun hefur farið fram.
Þótt gera megi ráð fyrir að ástand hins slasaða kunni að breytast skal undantekningarlaust framkvæma
örorkumat í síðasta lagi þremur árum eftir slysið. Í þessu tilfelli ber að ákveða örorkuna eins og gera má
ráð fyrir að hún verði endanleg. Ef líkur eru til að ástand hins slasaða megi bæta með læknismeðferð
eða þjálfun og hann veigrar sér við án gildra ástæðna að gangast undir slíka meðferð, ber samt sem
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6.8

7. gr.
7.1

7.2
7.3
7.4
8. gr.
8.1
8.2
9. gr.
9.1

9.2
9.3
10. gr.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11. gr.
11.1
11.2

11.3
12. gr.
13. gr.

áður við ákvörðun örorkustigs að taka tillit til hugsanlegs bata sem slík meðferð kynni að hafa í för með
sér.
Bætur vegna varanlegrar örorku greiðast í hlutfalli við grunnupphæð örorkubóta sem í gildi var á slysdegi
og kemur fram á vátryggingarskírteini eða iðgjaldskvittun, þó þannig að hvert örorkustig frá 26-50%
verkar tvöfalt, hvert örorkustig frá 51-75% verkar fjórfalt og hvert örorkustig frá 76-100% verkar
sexfalt. Bætur við örorku sem metin er 100% verða því 325% af grunnupphæð vegna örorkubóta sem
getið er í skírteini eða iðgjaldskvittun.
Dánarbætur
Valdi slys dauða þess sem vátryggður er, innan eins árs frá slysdegi, greiðist vátryggingarfjárhæð sem
í gildi var á slysdegi að frádregnum bótum fyrir varanlega örorku sem félagið kann að hafa greitt vegna
sama slyss. Dánarbætur greiðast því aðeins að slysið sé bein og eina orsök þess að vátryggður deyr.
Rétthafi dánarbóta er maki, hvort sem er í hjúskap, staðfestri samvist eða óvígðri sambúð. Sé vátryggður
barn greiðast dánarbætur til foreldra þess eða þess foreldris sem telst til vátryggðs í þessari vátryggingu,
ef þau bæði teljast ekki til vátryggðra. Eigi ekkert af þessu við greiðir félagið dánarbætur til rétthafa
samkvæmt lögum eða erfðaskrá.
Með hugtakinu óvígð sambúð er átt við sambúð tveggja einstaklinga sem eiga sameiginlegt lögheimili,
eru í samvistum, eiga barn saman eða konan er þunguð, eða þá að sambúðin hefur varað samfleytt í
a.m.k. tvö ár.
Hafi vátryggður engan á framfæri sínu greiðast 25% af vátryggingarfjárhæðinni. Með framfæranda er
átt við þann, sem sannanlega hefur barn eða fullorðin einstakling á framfæri sínu.
Deyi vátryggður af slysförum, á félagið rétt á að líkið verði krufið til að leidd verði í ljós dánarorsök og
annað, sem máli gæti skipt um bótaábyrgð félagsins.
Bætur vegna tannbrots
Félagið greiðir viðgerðir á heilbrigðum og vel viðgerðum tönnum sem laskast eða brotna við slys. Greiðsla
félagsins takmarkast þó við 7,5% af grunnupphæð örorkubóta vegna hvers slyss og samanlagðar
greiðslur vegna slysa á einu vátryggingarári við 11,5% af sömu fjárhæð.
Vátryggingin greiðir aðeins þau tanntjón sem ekki fást greidd af öðrum aðila, t.d. Sjúkratryggingum
Íslands eða vátryggjanda bifreiðar.
Aldursmörk
Sé vátryggður 70 ára eða eldri er hann slasast, verða örorkubætur og dánarbætur eftirtaldir
hundraðshlutar af vátryggingarfjárhæð eins og hún er tilgreind á skírteini eða iðgjaldskvittun:
Aldur
Hlutfall bóta
70 ára
80%
71 árs
60%
72 ára
50%
73 ára
40%
74 ára
35%
75 ára
30%
76 ára
25%
77 ára og eldri
20%
Börn yngri en 16 ára eru ekki vátryggð gegn tímabundnum missi starfsorku og ekki fyrir hærri
dánarbótum en sem nemur 25% af dánarbótum slysatryggingar.
Sé vátryggður á aldrinum frá 67 til 70 ára er hann slasast miðast hámarksbætur vegna tímabundins
missis starfsorku við 50% af grunnfjárhæð vikulegra bóta. Sé vátryggður 71 árs eða eldri er hann slasast
er hann ekki vátryggður gegn tímabundnum missi starfsorku.
Takmarkanir á greiðsluskyldu
Ekki eru bætt slys sem verða vegna matareitrunar, drykkjareitrunar, neyslu áfengis, fíkniefna eða
annarra nautnalyfja.
Ekki eru bætt slys sem vátryggður verður fyrir í handalögmáli eða við þátttöku í refsiverðum verknaði.
Ekki eru bætt slys af völdum sýkingar af skordýrabiti eða -stungu.
Ekki eru bætt slys vegna eitraðra lofttegunda nema það hafi orðið skyndilega og án vilja þess sem
tryggður er.
Ekki eru bætt slys af völdum vélknúins, skráningarskylds ökutækis.
Aðrar takmarkanir á greiðsluskyldu
Ef sjúkdómar, veiklun eða sjúklegt ástand vátryggðs eru meðorsakir dauða hans, greiðast engar
dánarbætur. Þetta gildir hvort sem ástand þetta var til staðar þegar slysið varð, eða skapaðist síðar, án
þess þó að vera beinlínis og einungis afleiðing af slysi, sem vátryggingin nær til.
Vátryggingin nær ekki til slyss, sem beint eða óbeint orsakast af sjóndepru, heyrnardeyfð, lömun,
bæklun, flogaveiki, krampa, slagi, sykursýki eða öðrum alvarlegum sjúkdómum og/eða
sjúkdómseinkennum. Hafi slíkar ástæður verið þess meðvaldandi, að vátryggður missir starfsorku
varanlega, er einungis greitt fyrir þann starfsorkumissi, sem ætla má, að hann hefði orðið fyrir, ef þessar
ástæður hefðu ekki komið til.
Jafnvel þótt slys verði talin sönnuð orsök greiðir félagið ekki bætur vegna eftirfarandi sjúkdóma eða
sjúklegs ástands: Brjósklos, þursabit (lumbago ischias), liðagigt, slitgigt eða hvers konar aðrir
gigtarsjúkdómar.
Biðtími
Með biðtíma er átt við það tímabil, sem samkvæmt vátryggingarskírteini eða iðgjaldskvittun á að líða
frá tjónsdegi, áður en dagpeningagreiðslur hefjast. Fyrir þetta tímabil eru ekki greiddir dagpeningar.
Ráðstafanir vegna slyss
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13.1

Slasaða ber að leita læknis strax eftir að slys hefur borið að höndum, gangast undir nauðsynlegar
læknisaðgerðir og fara í öllu að fyrirmælum læknis.
13.2
Tilkynna skal slys þegar í stað á þar til gerðum eyðublöðum félagsins, ef unnt er, en annars á annan
hátt til bráðabirgða.
13.3
Þegar slys ber að höndum, er félaginu heimilt að láta trúnaðarlækni sinn skoða vátryggðan, svo og afla
sér upplýsinga um fyrra heilsufar vátryggðs. Félagið greiðir kostnað vegna nauðsynlegra læknisvottorða
í tengslum við vátryggingaratburð þegar þeirra er aflað að beiðni félagsins. Nauðsynleg vottorð teljast
vera áverkavottorð, vottorð um óvinnufærni og lokavottorð meðferðarlæknis. Samþykki félagsins þarf
fyrir öflun annarra vottorða.
14. gr. Vísitölubinding bótafjárhæða
14.1
Bótafjárhæðir reiknast á grundvelli vátryggingarfjárhæða á slysdegi en breytast með vísitölu neysluverðs
á grundvelli verðlags í byrjun næsta mánaðar á eftir eins og hér segir:
14.2
Dánarbætur breytast í réttu hlutfalli við breytingu vísitölunnar frá slysdegi til dánardags.
14.3
Örorkubæturnar breytast í réttu hlutfalli við breytingu vísitölunnar frá slysdegi til uppgjörsdags.
Vísitölubinding örorkubóta varir þó aldrei lengur en í þrjú ár frá slysdegi.
14.4
Dagpeningar breytast á hverjum tíma í réttu hlutfalli við breytingu vísitölunnar frá slysdegi.

5. k a fl i H o l a í hö g gi tr yg g i ng
1. gr.

2. gr.
3. gr.
3.1

4. gr.

Vátryggingasvið
Ef vátryggður nær að slá holu í höggi greiðist sú fjárhæð að hámarki sem getið er í vátryggingarskírteini
eða iðgjaldskvittun. Vátryggingunni er ætlað að endurgreiða vátryggðum þann kostnað sem hlýst af því
að bjóða meðspilurum upp á veitingar að hring loknum.
Landfræðileg mörk vátryggingarinnar
Vátryggingin gildir á Íslandi og á ferðalagi erlendis í allt að 92 daga talið frá brottfarardegi frá Íslandi.
Nánar um bótasvið
Félagið greiðir hafi eftirfarandi skilyrði verið uppfyllt:
a) Leiknar hafi verið minnst 9 holur og með minnst einum meðspilara (vitni),
b) höggið verður að hafa verið það fyrsta sem slegið var af teig í átt að holu,
c) völlurinn verður að hafa fengið viðurkenningu frá GSÍ eða sambærilegum erlendum aðila. Vátryggingin
gildir ekki ef leikið er á par 3 velli eða öðrum áþekkum æfingarvelli. Völlurinn þarf að vera minnst 4000
metra langur (miðað við 18 holur). Völlur í vetraruppsetningu, þ.e. vetrarteigar og/eða vetrarflatir, telst
ekki vera fullgildur völlur,
d) skorkort verður að hafa verið rétt útfyllt og undirritað ásamt nafni vallarins og dagsett,
e) tilkynna skal höggið til klúbbstjórnar eða starfsmanns vallarins.
Vátryggingarfjárhæð
Vátryggingarfjárhæð kemur fram á vátryggingarskírteini eða iðgjaldskvittun.

6. k a fl i Á rg j a l d at r yg g in g

2. gr.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
3. gr.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
4. gr.
4.1
4.2
5. gr.

Vátryggingin bætir
Verði vátryggðum ófært að stunda golf á golftímabilinu vegna veikinda eða slyss mun félagið endurgreiða
hlutfallslega árgjald í golfklúbb.
Skilyrði greiðslu er að læknisvottorði sé skilað þar sem fram kemur að vátryggðum sé ómögulegt að
spila golf vegna veikinda eða slyss.
Árgjald miðast við einn klúbb.
Tímabil ófærni skal vara minnst 2 mánuði af golftímabili, sbr. gr. 2.1.4.
Golftímabilið skal skilgreint sem fimm mánuðir, maí til og með september og árgjaldinu dreift jafnt á
þessa fimm mánuði.
Vátryggingin bætir ekki
Vátryggingin bætir ekki tjón:
Vegna hvers kyns veikinda eða sjúkdóma sem voru fyrir hendi áður en vátryggingin var tekin eða þegar
árgjald var greitt.
Vegna sjúkdóma sem verða á 9. mánuði meðgöngutíma.
Vegna slyss sem átti sér stað áður en vátrygging var tekin eða var þegar orðið þegar árgjaldið var greitt.
Ákvörðun bóta
Vátryggður skal leggja fram nauðsynleg gögn vegna kröfu sinnar um bætur, t.d. læknisvottorð og kvittun
fyrir greiðslu á árgjaldi.
Vátryggður skal ekki hagnast á vátryggingaratburði. Vátryggingin skal einungis bæta raunverulegt tjón
vátryggðs.
Vátryggingarfjárhæð
Hámarksbætur
í
hverjum
vátryggingaratburði
koma
fram
í
vátryggingarskírteini
eða
endurnýjunarkvittun.

7. k a fl i Le i g a á b ú n a ði e r le n di s v e gn a f a r a ng u r st a f a

1. gr.
1.1
1.2

Hverjir eru vátryggðir
Vátryggður er sá sem tilgreindur er á vátryggingarskírteini.
Einnig eru börn og maki vátryggingartaka og/eða börn maka vátryggingartaka sem eru yngri en 16 ára
vátryggð þótt þau eigi lögheimili á öðrum stað en vátryggingartaki, þegar þau eru á ferðalagi erlendis í
umsjá vátryggingartaka og/eða maka hans.
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2. gr.
2.1
2.2
3. gr.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4. gr.
5. gr.
6. gr.

Vátryggingin gildir
Vátryggingin gildir vegna tafar á afhendingu golfbúnaðar í áætlunar- eða leiguflugi í ferð sem varir allt
að 92 samfellda daga frá upphafi ferðar frá Íslandi.
Vátryggingin gildir ekki fyrir einstaklinga sem stunda nám eða vinnu erlendis, ef nám eða störf vara
lengur en 92 daga. Gildir tryggingin þá aðeins á ferðalagi til og frá Íslandi.
Vátryggingarsvið
Félagið greiðir bætur vegna leigu á golfbúnaði fyrir hvern vátryggðan 16 ára og eldri ef þeir fá ekki
innritaðan golfbúnað sinn afhentan innan 8 klukkustunda eftir að á áfangastað er komið, vegna tafar
eða rangrar afgreiðslu.
Bætur greiðast til barna yngri en 16 ára ef þau ferðast án samfylgdar forráðamanns.
Bætur greiðast ekki vegna tafa á farangri þegar vátryggður er á heimleið.
Bætur samkvæmt þessu ákvæði eru greiddar gegn því að lagðir séu fram reikningar fyrir leigu búnaðar.
Golfbúnaður samkvæmt þessu ákvæði teljast kylfur og golfpoki. Leiga fyrir annan búnað fæst ekki bættur
samkvæmt þessari tryggingu.
Varúðarregla
Vátryggður skal haga ferðatíma sínum þannig að tímamörk fyrir tengiflug sé ekki þrengri en
lágmörk viðkomandi flugfélags/flugvallar kveða á um og athugasemd er gerð um í farbókun.
Vátryggingarfjárhæð
Hámarksbætur
í
hverjum
vátryggingaratburði
koma
fram
í
vátryggingarskírteini
eða
endurnýjunarkvittun.
Tilkynning til flugfélags vegna tjóns
Týnist farangur í flugi eða á meðan farangur er í vörslu flugfélags er tjónþola skylt að tilkynna tapið strax
við lendingu til afgreiðslu flugfélagsins á þar til gerðu eyðublaði (P.I.R. skýrslu). Tjónþola ber að framvísa
til félagsins skriflegri staðfestingu frá flugfélaginu þar sem tímalengd tafar kemur skýrt fram.

8. k a fl i . H ú ft r yg g i ng b if r ei ð a
1. gr.
2. gr.
2.1
2.2

3. gr.
4. gr.

Vátryggðar eignir.
Húftryggingin tekur til bifreiðar í eigu vátryggðs.
Bótasvið
Vátryggingin bætir tjón á hinu vátryggða af völdum:
Golfbolta sem sleginn hefur verið í hið vátryggða enda hafi boltinn verið sleginn á til þess gerðu svæði
og markmiðið með högginu ekki að valda skemmdum.
Það er skilyrði bótaskyldu að bifreið hafi verið lagt löglega á til þess gerðu bílastæði, eða ekið eftir
löglegum akvegi.
Varúðarregla: Tryggingartaki skal gæta þess að leggja bifreið sinni þannig að ekki sé hætta á
því að hún verði fyrir eðlilega slegnum golfbolta.
Vátryggingarfjárhæð
Vátryggingarfjárhæð nemur að hámarki fjárhæð þeirri sem kemur fram á vátryggingarskírteini eða
iðgjaldskvittun.
Eigin áhætta vátryggðs
Í hverju tjóni ber vátryggður í eigin áhættu, þá fjárhæð sem kemur fram á vátryggingarskírteini eða
iðgjaldskvittun.

9. k a fl i . S a me i g in l eg i r s k il m á l ar
.
1. gr.

2. gr.
2.1
2.2
3. gr.

Þessi kafli gildir um alla hluta þessarar vátryggingar eftir því sem við á.

Varúðarreglur
Vátryggingartaka og þeim sem samsamast honum ber að fara eftir þeim varúðarreglum sem félagið
setur í þessum skilmála eða á vátryggingarskírteini. Misbrestur á því getur leitt til skerðingar eða
brottfalls bótaábyrgðar skv. 26. gr. laga nr. 30/2004.
Vísitala- vextir af tjónskröfum
Vátryggingarfjárhæðir og fjárhæðir sjálfsábyrgða í þessari vátryggingu fylgja þróun verðlags í landinu
og breytast þessar fjárhæðir því samkvæmt vísitölu neysluverðs við hverja endurnýjun þessarar
vátryggingar.
Vextir reiknast ekki af tjónskröfu ef krafan er miðuð við verðlag síðar en vátryggingaratburður átti sér
stað og skal þá krafan bera vexti sem miðast við það tímamark.
Samsömum
Félaginu er heimilt að bera fyrir sig að maki eða sambúðarmaki vátryggingartaka/vátryggðs hafi brotið
gegn ákvæðum vátryggingarinnar skv. reglu b-liðar, 2. mgr. 29. gr. laga nr. 30/2004 um
vátryggingarsamninga.
Skilmálar þessir gilda frá 01.01.2019
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