Gothaer jagt-ansvarsforsikring
til danske jægere
Sendes retur til

0049 551 701-964392

jagd@gothaer.de

Gothaer Allgemeine Versicherung AG, 50598 Köln

Telefax

E-Mail

Adresse

54.110
Forsikringsnummer (oplyses)

Agent

Ansøger/
Forsikringstager (FT)
Fornavn navn

Fødselsdato

Vej/gade

mand
kvinde

Land/postnummer/by

Forsikringens
startdato og
løbetid

Forsikringsaftalen ender på datoen for forsikringens ende.

31.03.
Forsikringens start

Forsikringens udløb

(ændringsdato)

(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

Betalingsmodtager

Kreditor-ID

(skal udfyldes af
betalingsmodtageren)

Sagshenvisningn

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.
Gentagen betaling

Engangsbetaling

Dato første overførsel/gyldig fra

__________________
IBAN (international bankkontonummer)

Indbetaler (fornavn, navn) såfremt ikke identisk med ansøgeren

________
BIC (pengeinstitutets internationale registreringsnummer)

Pengeinstitutets navn

Det første beløb er betalt kontant ved ansøgningen.
dækningssummer
og præmier

Dækningssummer ved
person-, ting- og formueskader

1-års-bidrag

3-års-bidrag

Dagsjagtkort *)

6.000.000 EUR

48,26 EUR

137,55 EUR

20,00 EUR

15.000.000 EUR

62,62 EUR

178,40 EUR

den lovpligtige forsikringsafgift er allerede indeholdt.

*) gælder for 14 dage i følge

Hele årspræmien forfalder også såfremt forsikringstiden er under et år.
Udelukkelse

Risikoen i forbindelse med besiddelse, hold og brug af jagthunde er udelukket fra forsikringens beskyttelse.

Forsikringbekræftelse

Da anmodningen blev modtaget, blev der udleveret en forsikringsbekræftelse

Kommunikationsdata
(frivillige
oplysninger)

Modtagelsesbekræftelse

W
O

nej.

Jeg er indforstået (kan altid fortrydes)med, at agenten og dennes medarbejdere samt virksomheder i Gothaer Versicherungsgruppe
skriftligt (også via telefax og telefon informerer om servicetilbud fra Gothaer koncernen.

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-mail-adresse

Jeg bekræfter at jeg har modtaget kundeinformationerne og forsikringsbetingelserne før ansøgningen.
 Gothaer ansvarsforsikring for jægere, jagtforpagtere og jagtarrangører

Sted, dato
Sluterklæringer
og
underskrifter

ja

Forsikringsbekræftelse for: Underordnet jagtmyndighed Flensburg

Ansøgers underskrift

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

Indbetaler

Forklaringer og vigtige oplysninger
Ansøgeren skal oplyse os som forsikringsselskab indtil forsikringsaftalens indgåelse sandfærdigt og fuldstændigt om alle omstændigheder, der er ham
bekendt og som har betydning for vores beslutning at indgå en aftale med ham, og med den aftalte indhold og som vi har efterspurgt skriftligt. Dette gælder
ikke kun, hvis ansøgeren selv udfylder ansøgningen, men også, hvis en tredje person (f. eks.l en formidler) udfylder ansøgningen i dit navn.
Tilsidesættes denne afsløringspligt, kan vi annullere aftalen.

Kontraktslig
afslørings
pligt

Vores fortrydelsesret er udelukket, såfremt afsløringspligten ikke er overtrådt forsætligt eller grov uagtsomt. I så fald har vi retten at opsige aftalen
under overholdelse af en frist på en måned.
Vores fortrydelsesret pga. grov uagtsom overtrædelse af afsløringspligten og vores opsigelsesret er udelukket, såfremt vi ville have indgået aftalen ved
kendskab til de ikke afslørede omstændigheder, omend til andre betingelser. De øvrige betingelser bliver efter vores forlangende aftalebestanddel - ved en
pligtforsømmelse, der ikke er ansøgerens ansvar fra aktuel forsikringsperiode.

Oplysninger om
databehandling og
beskyttelse af persondata

Behandling af persondata foregår på basis af de relevante lovbestemmelser og de forholdsregler der er udarbejdet sammen med de pågældende
opsynsmyndigheder. Disse findes i deres aktuelle udgave under www.gothaer.de/datenschutz.
Ansøgernes og forsikredes grundlæggende persondata samt oplysninger om de eksisterende forsikringsaftalers art registreres, forarbejdes og benyttes
under den centraliserede forarbejdning af bestemte processer under forretningsgangen (f. eks. telefonsamtaler, post, inkasso) i en fælles
databahendlingsprocedure, for hele Gothaer koncerngruppen
En liste over virksomhederne i koncernen, der deltager i den centrale databehandlindsprocedure, samt af serviceyderne med længervarende rel ationer,
findes i den aktuelt gyldige udgave www.gothaer.de/datenschutz.
De kan kræve oplysning om de af os gemte persondata. Desuden kan De kræve berigtigelse af Deres persondata, såfremt disse er forkerte eller
ufuldstændige. Krav om sletning eller spærring af persondata kann gøres gældende, såfremt dataene viser sig at være registreret, behandlet eller brugt
ulovligt eller deres registrering ikke længere er nødvendig.

Samtykkeklausul iht. tysk
dataregisterlov (Bundesdatenschutzgesetz)

Jeg samtykker, at Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Köln (kort Gothaer) i nødvendig omfang videregiver data, som registreres ud fra
ansøgningsdokumenterne eller aftalens gennemførsel (præmier, forsikringshændelser, risiko-/aftaleændringer) til reassurandører til bedømmelse af risikoen
og krav til andre forsikringsselskaber og/eller til Brancheforeningen af den tyske forsikringsbranche (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
e. V.) Denne samtykke gælder også uafhængig af indgåelse af aftalen samt for de pågældende kontroller ved andre ansøgte (forsikrings-)aftaler og
fremtidige ansøgninger.
Desuden samtykker jeg, at Gothaer samt dennes koncernvirksomheder og agenter, såfremt det tjener til den korrekte gennemførsel af mine
forsikringsforretninger, fører generelle ansøgnings- aftale- og servicedata i fælles datasamlinger og videregiver dem til den/de agenter, der er relevante for
mig. Sundhedsdata må kun overføres til person- og reassurandører; de må kun videregives til agenter, såfremt dette er nødvendig for aftalens udformning.
Uden indflydelse på aftalen og med ubegrænset fortrydelsesret samtykker jeg, at agenten/agenterne må bruge mine generelle ansøgnings- aftale- og
servicedata derudover for rådgivning og service også i andre finansielle sammenhæng
Samtykkeerklæringerne gælder kun, hvis jeg inden ansøgningen har kunne læse indholdet af formularen til databehandling - som bestanddel af de inden
ansøgningen udleverede kundeoplysninger.

Generelt

Gestande som alle typer smykker, foto-og filmapparater, bærbart videoudstyr, penge, værdipapirer, dokumenter, billetter samt alle genstande iøvrigt, som
ikke er nødvendige til sport- og jagtbrug er udelukket fra forsikring.

Præmietilpasning

Vi henviser til muligheden af en præmietilpasning iht. nr. 15 i de tyske Generelle forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring (Allgemeine
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

Tingskadedækningens
omfang

Vedrørende tingskavedækning sml. nr. 7 i de tyske Generelle forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB). Vi henviser især til udelukkelse af skader på fremmede genstande iht. nr. 7.6 og 7.7 AHB. Dette omfatter også skader ved
kommissionsvarer.

Ny- og erstatnings
forsikringer

Nyforsikringer og tillæg, der omhandler en udvidelse af forsikringsdækningen, ikrafttræder forsikringsdækningen efter omgående indbetaling af hele
indløsningsbeløbet på den aftalte forsikringsdato, dog ikke før det i forsikringspolicen angivne tidspunkt.

Øvrige oplysninger

Ved behandling af ansøgningen opstår ingen yderligere gebyrer eller omkostninger.
Gebyrer for afviste betalinger og omkostninger for en inkassoproces gøres gældende.

Skadesmelding

Meld skaden omgående hos din personlige rådgiver eller meld skaden hos Gothaer Allgemeine Versicherung AG, 50598 Köln,
Telefon 0551 701-54267 eller pr. telefax 0551 701-964267 og sørg for at begrænse skaden så vidt muligt.
Kontakt også omgående politiet ved skader pga. indbrud, hærværk, rov, tab af forsikrede genstande eller chikanøs beskadigelse.

Kontaktperson/
opsynsmyndighed/
voldgiftssted

Din kontaktperson fremgår af forsikringspolicen/tillæg til policen eller den pågældende korrespondancebrev.
Opsynsmyndighederne og forligsorganer til bilæggelse af stridigheder fremgår af de kundeinformationer, der udleveres inden ansøgningen.

Aftalens grundlag

Parternes rettigheder og pligter retter sig efter denne ansøgning, som jeg har modtaget i kopi ved ansøgningen, evt. de dertil afgivne skriftlige
erklæringer, lovbestemmelser i Forbundsrepublikken Tyskland samt iht. de nævnte forsikringsbetingelser og kundeoplysninger, som jeg har fået stillet til
rådighed inden ansøgningen. Mundtlige aftaler er ugyldige.

Fortrydelsesret

Aftaleerklæringen kan fortrydes skriftligt (f. eks. brev, telefax, e-mail) inden for 14 dage uden oplysning af årsager Fristen begynder efter at
forsikringspolicen, aftalebetingelserne inkl. vores generelle forsikringsbetingelser, de yderligere oplysninger iht. tysk forsikringsaftalelov
(Versicherungsvertragsgesetz (VVG), § 7, stk. 1 og 2 i forbindelse med Forsikringsinformationspligtforordningen (tysk VVGInformationspflichtenverordnung)samt denne beregning er modtaget skriftligt, dog ikke før opfyldelsen af vores pligter iht. tysk borgerlig lov §312g, stk. 1,
litra 1 i forbindelse med indføringsloven til tysk borgerlig lov (Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch), Afsn. 246 § 3e. Fortrydelseserklæringens
rettidige afsendelse er tilstrækkelig for en rettidig fortrydelse.
Fortrydelsen rettes til: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Allee 1, D-50969 Köln

 Fortrydelses-

Ved en gyldig fortrydelse ender forsikringens dækning og vi erstatter den del af præmierne, der hidrører tiden efter modtagelse af fortrydelsen, hvis du
har accepteret en begyndelse af forsikringens dækning før fortrydelsesfristens udløb. Den del af din præmie, der falder i tiden til modtagelse af fortrydelsen,
må vi i så fald tilbageholde, her er tale om et beløb af 1/360 del af årspræmien.

følger

 Særlige
oplysninger

Fortrydelsesretten bortfalder, såfremt aftalen på deres udtrykkelige ønske både af dem og af os er fuldstændigt opfyldt, før de har udøvet din
fortrydelsesret.. Fortrydelsesretten gælder ikke ved aftaler med en løbetid på under en måned. Såfremt der er tildelt foreløbig dækning, ender denne
med modtagelse af fortrydelseserklæringen.

Selskabet

Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Adresse
Bestyrelse
Direktion

Gothaer Allee 1, D-50969 Köln/Tyskland
Prof. Dr. Werner Görg (formand)
Dr. Christopher Lohmann (adm. direktør)
Oliver Brüß, Dr. Mathias Bühring-Uhle, Dr. Karsten Eichmann,
Harald Ingo Epple

Postadresse

D-50598 Köln/Tyskland

Selskabsform
Registreret ved
USt-IdNr.
VersSt-Nr.

Aktieselskab
Retten i Köln, HRB 21433
DE122786654
9116/810/00420

SPEZ 1375 (ansøgning JHV – Danske jægere – 85.240) 06.2014

Evt. overskydende bidrag tilbagebetales straks, senest 30 dage efter modtagelse af fortrydelsen. Begynder forsikringsdækningen ikke før
fortrydelsesfristens udløb, har den gyldige fortrydelse til følge, at modtagne ydelser og udnyttede rettigheder (f. eks renter) skal udleveres.

