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Gothaer jagt-ansvarsforsikring 
til danske jægere (jægerservice Heinrich) 

  

Sendes retur til 0049 461-13207  
karit.diercks@gothaer.de 

 Gothaer Versicherungen, Generalagentur Klaus Heinrich 
Norderstr. 103, D-24939 Flensburg, Tel. 0049 461-24806 

Telefax E-Mail Adresse 

 
85.034. 

 
85.034  

  

Forsikringsnummer (oplyses)  Agent  

 

  

  
 

Ansøger/ 

Forsikringstager (FT)  

 

 

Fornavn navn 

 

 Fødselsdato 

Vej/gade 

 

  mand 

 kvinde 

 Land/postnummer/by 

 

    

 Telefonnummer  
Email adresse 

  

  

Forsikringens 
startdato og 
løbetid 

 31.03.   2020 

                 2022 

Forsikringsaftalen ender på datoen for 
forsikringens ende. 

Forsikringens start  
(ændringsdato) 

 Forsikringens udløb  
(hovedforfald) 

 
  Automatisk forlængelse 

Forsikringsaftalen indgås i første omgang for et år. Aftalen forlænges stilletiende for et år ad gangen, såfremt det ikke opsiges senest tre måneder inden udløb. 
  

  

Autorisation 
SEPA 
overførsel 

Oplysninger om Deres rettigheder vedrørende SEPA-betalingsautorisationen findes på en folder, De kan rekiverere i Deres pengeinstitut. 
Inden for 8 uger fra debiteringsdato kan det debiterede beløb rekvireres tilbagebetalt. 
Her gælder de betingelser der er aftalt med pengeinstituttet. 

 
Gothaer Allgemeine Versicherung AG 
Gothaer Allee 1, 50969 Köln 

  

DE02ZZZ00000070161 

  
      

 
(skal udfyldes af 

betalingsmodtag
eren) 

Betalingsmodtager  Kreditor-ID  Sagshenvi
sningn 

 

 
Jeg autoriserer ovennævnte betalingsmodtager at udføre betalinger fra min konto ved hjælp af betalingsautorisationen. 
Samtidigt anmoder jeg mit pengeinstitut om at indfri de overførsler betalingsmodtageren ønsker at debitere min konto. 

Samtidigt erklærer jeg mig indforstået med at varselsfristen for forudgående oplysning om en  SEPA-basisdebitering (pro-notification) forkortes fra 14 til 5 arbejdsdage. 

 

 
 

 

Dato første overførsel/gyldig fra   

 

 
 

 

IBAN (international bankkontonummer) 

 

 Indbetaler (fornavn, navn) såfremt ikke 
identisk med ansøgeren 

 
BIC (pengeinstitutets internationale registreringsnummer)  Pengeinstitutets navn 

    

Kontoinformation 
GA Klaus Heinrich / Gothaer  Nord-Ostsee Sparkasse 

 Betalingsmodtager  Pengeinstituts navn 
 

NOLADE21NOS 
 

DE79 2175 0000 0000 0609 76 

 BIC (pengeinstitutets internationale registreringsnummer)     IBAN (international bankkontonummer) 

 

 Det første beløb er blevet overført på ovenfor angivet konto.  

 

  

Dæknings- 
summer 
og præmier 

 

Dækningssummer ved 
person-, ting- og formueskader 

1-års-bidrag 
 

3-års-bidrag 
 

 6.000.000 EUR 50,66 EUR 144,40 EUR 

 15.000.000 EUR 65,74 EUR 187,32 EUR 

 
den lovpligtige forsikringsafgift er allerede indeholdt.  

Hele årspræmien forfalder også såfremt forsikringstiden er under et år. 
  

  

Forsikring- 
bekræftelse 

Da anmodningen blev modtaget, blev der udleveret en forsikringsbekræftelse  ja  nej. 

Forsikringsbekræftelse for: Underordnet jagtmyndighed Flensburg 

 

  

  

Modtagelses-
bekræftelse 

Jeg bekræfter at jeg har modtaget kundeinformationerne og forsikringsbetingelserne før ansøgningen. 

 Gothaer ansvarsforsikring for jægere, jagtforpagtere og jagtarrangører 
 

 
Sted, dato  Ansøgers underskrift   

  

  

Slut- 
erklæringer  
og 
underskrifter 

Jeg bekræfter at have læst erklæringerne og de vigtige oplysninger på næste side. Disse erklæringer indeholder blandt andet belæringen om kontraktslig afsløringspligt og fortrydelsesret samt 
Oplysninger til databehandling og beskyttelse af persondata; de er vigtige bestanddele af aftalen Med min underskrift bliver "Forklaringer og vigtige oplysninger" en del af ansøgningen. Min ansøgning er 
bindende i en måned. Min fortrydelsesret berøres ikke heraf. Jeg samtykker at forsikringens dækning begynder inden fortrydelsesfristens udløb. 

 

  

Sted, dato  Ansøger/Forsikringstager  Agentur 
 



 

 

Gesellschaft Gothaer Allgemeine Versicherung AG 
Sitz Gothaer Allee 1, 50969 Köln (Hausanschrift) 
Aufsichtsrat Prof. Dr. Werner Görg (Vorsitzender) 
Vorstand Dr. Christopher Lohmann (Vorsitzender), 
 Oliver Brüß, Dr. Mathias Bühring-Uhle, Dr. Karsten Eichmann,  
 Harald Ingo Epple 

Postanschrift 50598 Köln 
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Registergericht AG Köln, HRB 21433 
USt.-ID DE 122786654 
VersSt-Nr. 810/V90810004206 

 

Erklæringer og vigtige informationer 

 

Oplysningspligt forud for forsikringstegning 
 
 

Meddelelse 
ifølge § 19, 
stk. 5, VVG 
om følgerne af brud 
på den lovbestemte 
oplysningspligt 

For at vi kan behandle din forsikringsbegæring på behørig vis, er det nødvendigt, at du besvarer vedlagte spørgsmål sandfærdigt og fuldstændigt. Der skal også oplyses 
sådanne forhold, som du kun tilmåler ringe betydning. 

Vær opmærksom på, at du risikerer at miste din forsikringsdækning, hvis du giver urigtige eller ufuldstændige oplysninger. Nærmere enkeltheder om følgerne af 
manglende overholdelse af oplysningspligten fremgår af nedenstående. 

Hvilken form for oplysningspligt foreligger der forud for forsikringstegning? 

Du er frem til afgivelsen af din hensigtserklæring om at ville indgå aftale forpligtet til at give sandfærdige og fuldstændige oplysninger om alle de dig bekendte forhold af 
betydning for risikoen, som vi har spurgt om i tekstform. Hvis vi, efter at du har erklæret at ville indgå aftale, men endnu ikke har accepteret aftalen, spørger om væsent-
lige risici i tekstform, er du også for så vidt forpligtet til at komme med oplysninger. 

Hvilke følger kan indtræde, hvis pligten til at oplysning forud for tegning af forsikring ikke overholdes? 

1. Ophævelse og 
bortfald af 
forsikringsdækningen 

Hvis du ikke overholder oplysningspligten forud for tegning af forsikring, kan vi hæve kontrakten. Dette gælder ikke, hvis du dokumenterer, at der hverken foreligger 
forsæt eller grov uagtsomhed. Ved groft uagtsomt brud på oplysningspligten har vi ikke nogen hævebeføjelse, hvis vi også, selvom vi havde været bekendt med de 
forhold, der ikke blev oplyst, havde indgået aftalen - omend på andre vilkår. 
I tilfælde af ophævelse foreligger der ikke nogen forsikringsdækning. Hvis vi erklærer kontrakten for hævet, efter at forsikringsbegivenheden er indtrådt, er vi dog stadig 
forpligtet til at yde forsikringsdækning, hvis du dokumenterer, at det forhold, der slet ikke er blevet oplyst eller ikke er blevet oplyst på sandfærdig vis,  
– hverken er skyld i forsikringsbegivenhedens indtræden eller konstateringen heraf 
– eller er skyld i konstateringen af eller omfanget af vores pligt til at erlægge ydelse. 
Vores pligt til at erlægge ydelsen bortfalder dog, hvis du på svigagtig vis har forbrudt dig mod oplysningspligten. 
Ved ophævelse har vi krav på den del af præmien, der svarer til den kontraktperiode, der kommer til at gå, indtil hævebeføjelsens virkninger træder i kraft. 

2. Opsigelse Hvis vi ikke kan hæve kontrakten, fordi du blot har forbrudt dig mod oplysningspligten ved simpel uagtsomhed eller er sagesløs i den henseende, kan vi opsige 
kontrakten med en måneds varsel. 
Vi har ikke nogen ret til opsigelse, hvis vi, selvom vi havde haft kendskab til de forhold, der ikke er blevet oplyst, ville have indgået kontrakten – omend på andre vilkår. 

3. Kontrakt- 
ændring 

Hvis vi ikke kan foretage ophævelse eller opsigelse, fordi vi, selvom vi havde haft kendskab til de forhold omkring risikoen, som vi ikke fik oplyst, ville have indgået 
kontrakten – omend på andre vilkår, kommer disse andre vilkår på vores forlangende til at udgøre en integreret del af kontrakten. Hvis du har forbrudt dig mod 
oplysningspligten på uagtsom vis, bliver de andre vilkår en integreret del af kontrakten med tilbagevirkende kraft. Hvis du er sagesløs i henseende til bruddet på 
oplysningspligten, kommer de andre vilkår først til at udgøre en integreret del af kontrakten fra den løbende forsikringsperiode at regne. 
Hvis kontraktændringen medfører en præmieforhøjelse på over 10 %, eller vi nægter at dække risikoen ved det forhold, der ikke er blevet oplyst, kan du opsige kontrakten 
uden varsel inden for en måned efter modtagelsen af vores meddelelse om kontraktændringen. Vi vil i vores meddelelse henvise til denne ret. 

4. Udøvelse af vores 
rettigheder 

Vi kan kun gøre vores ret til ophævelse, opsigelse eller kontraktændring gældende skriftligt inden for en måned. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor vi får kendskab til den 
manglende overholdelse af oplysningspligten, der begrunder den ret, som vi gør gældende. Ved udøvelsen af vores rettigheder skal vi anføre de forhold, som vi støtter 
vores erklæring på. Til begrundelse heraf kan vi senere oplyse yderligere omstændigheder, hvis fristen herfor ifølge 1. punktum ikke er udløbet. Vi kan ikke påberåbe os 
ret til ophævelse, opsigelse eller kontraktændring, hvis vi var bekendt med det forhold omkring risikoen, der ikke blev oplyst, eller vidste, at oplysningen var usand. Vores 
rettigheder til ophævelse, opsigelse og kontraktændring bortfalder fem år efter kontraktens indgåelse. Dette gælder ikke for forsikringsbegivenheder, der er indtrådt før 
udløbet af denne frist. Fristen udgør ti år, hvis du har forbrudt dig mod oplysningspligten på forsætlig eller svigagtig vis. 

5. Repræsentation 
ved en anden person 

Hvis du ved kontraktens indgåelse lader dig repræsentere af en anden person, skal der i henseende til oplysningspligt, ophævelse, opsigelse, kontraktændring med 
tilbagevirkende kraft og præklusionsfristen for udøvelse af vores rettigheder tages højde for kendskab og svigagtig adfærd både fra din stedfortræders og din side. Du kan 
kun påberåbe dig, at bruddet på oplysningspligten ikke er sket forsætligt eller groft uagtsomt, hvis hverken du eller din stedfortræder har gjort sig skyldig i forsæt eller 
grov uagtsomhed. 

 
Oplysninger om 
databehandling og 
dine rettigheder 
ifølge 
persondataforordnin
gen (GDPR) 

Ifølge art. 13 i GDPR vil vi gerne give dig informationer om databehandlingen. Ansvarlig for databehandlingen er Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Allee 1, D-
50969 Köln, e-mail: info@gothaer.de. Alle yderligere informationer ifølge art. 13 i GDPR finder du i det specifikke infoblad, der er vedlagt denne begæring. Dette 
indeholder især oplysninger om  mulighed for at kontakte databeskyttelsesrådgiveren, om formålet med og retsgrundlaget for databehandlingen, om modtagerne af 
personlige data, om varigheden af lagringen, om dine rettigheder som berørt part og om evt. anvendte automatiserede afgørelser. Infomaterialet finder du i den til hver 
en tid gældende version også på www.gothaer.de/datenschutz. 

 
Præmietilpasning Der henvises til muligheden for en præmietilpasning ifølge nr. 15 i De Almindelige Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring (AHB). 

Andre oplysninger Der forefalder ikke ikke nogen særskilte gebyrer eller omkostninger i forbindelse med tegning af forsikringen. 

Gebyrer ved manglende dækning ved SEPA-debitering og omkostninger til inkasso gøres gældende. 

Underretning ved 
skade 

Anmeld straks skaden til din personlige sagsbehandler eller anmeld skaden til Gothaer Allgemeine Versicherung AG, D-50598 Köln,  
telefon +49 551 701-54267 eller på telefax +49 551 701-964267 og sørg for at begrænse skaden i videst muligt omfang.  

Ved skader i form af indbrudstyveri,vandalisme, ran og røveri, bortkomst af forsikrede ting eller hærværk bedes du også straks kontakte politiet. 

Kontaktperson/ 
tilsynsmyndighed/ 
mæglingsinstans 

Din kontaktperson fremgår af forsikringspolicen/tillægget til forsikringspolicen eller det pågældende specifikke brev i korrespondancen.  
Tilsynsmyndighederne og mæglingsinstanserne til udenretslig bilæggelse af tvister fremgår af de kundeinformationer, som du har fået udleveret forud for 
fremsættelsen af din begæring. 

Kontraktgrundlag De indbyrdes rettigheder og forpligtelser reguleres ud fra denne begæring, som jeg får udleveret en kopi af ved fremsættelse af begæring, evt. herom afgivne 
skriftlige erklæringer, lovreglerne i Forbundsrepublikken Tyskland samt ud fra de nævnte forsikringsvilkår og kundeinformationer, som jeg fået til gennemsyn forud 
for fremsættelse af begæringen. Mundtlige biaftaler er ugyldige. 

 
 

Oplysning om fortrydelse  

Fortrydelses- 
ret 

Du kan tilbagekalde dine hensigtserklæringer om at ville indgå aftale inden for 14 dage uden at angive grunde i tekstform (f.eks. brev, telefax, e-mail). Fristen løber 
fra det tidspunkt, hvor du har fået udleveret forsikringspolicen, aftalevilkårene inklusive vores Almindelige Forsikringsvilkår, de yderligere informationer ifølge § 7, 
stk.. 1 og 2, i tysk om forikringsaftaler (Versicherungsvertragsgesetz / VVG) jævnfør §§ 1-4 i VVG-informationspligtforordningen og denne vejledning i tekstform, 
ved kontrakter på grundlag af elektronisk korrespondance dog ikke før opfyldelsen af vores pligter ifølge § 312i, stk. 1, 1. punktum i lovbogen „Bürgerliches 
Gesetzbuch“ jævnfør artikel 246c i loven om indførelse af denne. Til overholdelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt med rettidig afsendelse af 
tilbagekaldelsen. Fortrydelsesskrivelsen skal stiles til: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Allee 1, D-50969 Köln 

Følger af fortrydelse I tilfælde af retsgyldig tilbagekaldelse ophører din forsikringsdækning, og vi godtgør dig den del af præmien, der vedrører den tid, der er gået siden 
modtagelsen af tilbagekaldelsen, hvis du har samtykket i, at forsikringsdækningen begynder før udløbet af fortrydelsesfristen. Den del af din præmie, der går på 
tiden frem til modtagelsen af tilbagekaldelsen, har vi i så fald lov til at tilbageholde; i den forbindelse er der per dag tale om et beløb på 1/360 af den præmie, som 
du skal betale på årsbasis.  

Godtgørelse af beløb, der skal refunderes, sker uden ugrundet ophold senest 30 dage efter modtagelse af tilbagekaldelsen. Hvis forsikringsdækningen 

ikke begynder forud for udløbet af fortrydelsesfristen, har den retsgyldige tilbagekaldelse til følge, at modtagne ydelser skal refunderes, ligesom forefaldne 
indtægter  (f.eks. renter) skal udleveres. 

Særlige vink Din fortrydelsesret ophører, hvis kontrakten på dit udtrykkelige ønske er blevet opfyldt i fuldt omfang både af dig og af os, inden du har gjort brug af din 
fortrydelsesret. Fortrydelsesret foreligger ikke ved kontrakter med en løbetid på under en måned. For så vidt som der er blevet bevilget foreløbig dækning, 
ophører denne ved vores modtagelse af tilbagekaldelsen. 

Slut på oplysning om fortrydelse. 

 

 
 
 

 


