En försäkring för Sveriges golfklubbar

Peggat & Klart är en försäkring
utan finstilta undantag och krångliga villkor.

Peggat & Klart omfattar all er egendom
och all verksamhet som bedrivs på och
omkring er golfklubb.

Peggat & Klart gäller för plötsliga och
oförutsedda skadehändelser.

Ingen självrisk
För att premiera skadefrihet är självrisken noll efter
tre år utan skador.
Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för all den egendom ni äger och
som anses vara normal för driften av en golfklubb.
Om ni skriftligen åtagit er att försäkra annans egendom, ingår även denna i försäkringen.

Fullvärde
All er egendom är fullvärdesförsäkrad för att
säkerställa att den är försäkrad till rätt värde.
Detta innebär att försäkringen alltid ersätter den
faktiska/verkliga förlusten vid en skada.
Allrisk
All er egendom är försäkrad mot plötslig oförutsedd
skada, så kallad allrisk.

Vind
All er egendom är även skyddad mot uppkomna
skador på grund av storm och hagel. Hit räknas
även strategiska träd eller andra hinder som utgör
en del av banan.
Bevattningsanläggning
Försäkringen skyddar hela er bevattningsanläggning inklusive styr- och reglerutrustningen samt
pumpar och pumphus.
Avbrott i verksamheten
Försäkringen ersätter er klubbs ekonomiska förlust
om sådan uppkommer på grund av ett avbrott i
verksamheten som är en följd av en skada. Försäkringen gäller även för epidemiavbrott och avbrott
till följd av skadegörelse på green.

Skadegörelse på green
All skadegörelse på green orsakad av djur, insekt
eller människa ersätts av denna försäkring.
Skadegörelse i övrigt
Drabbas er golfklubb av annan skadegörelse
ersätter försäkringen även detta.
Fordon och maskiner
För att förhindra att något av era fordon blir
oförsäkrade och för att underlätta och säkerställa
administrationen runt dessa, omfattas alla era
fordon av denna försäkring.

Ytterligare information hittar ni på www.peggat.se.
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Peggat & Klart ger det mest omfattande försäkringsskyddet ...
Produkten Peggat & Klart med tillhörande specialvillkor
är en mer komplett produkt än övriga ...
En stor fördel med Peggat & Klart är att fullvärde ingår ...
När det gäller omfattning är all egendom allrisk- och maskinförsäkrad i Peggat & Klart vilket för en golfklubb är en stor fördel ...
Vår bedömning är att man som försäkringstagare får en
mycket mer komplett försäkring ...
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(Världens största skaderegleringsföretag)
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