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Fortrydelsesret
Ifølge forsikringsaftalelovens § 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder
købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang.
Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg – dvs., hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev
eller pr. e-mail – har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens
ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse.
Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er bekræftelse af aftalen.
Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg, har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Disse informationer har du fået i vores folder ”Nyttig information” enten sammen med tilbuddet, eller sammen
med policen.
Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15.
Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17..
Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag
den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag.
Du skal give besked til
Bornholms Brandforsikring A/S,
Personoplysninger mv.
Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil
typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at
se disse oplysninger, kan du blot skrive til:
Bornholms Brandforsikring A/S
Tornegade 8
3700 Rønne
Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme
adresse.
Provision
Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger
en forsikring.

NemKonto
Bornholms Brandforsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret
dit CPR-/SE-/CVR-nummer.
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Fælles vilkår

1 Hvem er sikret

A Forsikringstageren med husstand
samt personer, der på forsikrings
tagerens vegne midlertidigt passer
hunden(e).

personer, der henholdsvis er gift
med/lever i fast parforhold med
forsikringstageren eller hjemme
boende børn.

Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der
bor hos forsikringstageren, samt
2 Hvor dækkes

Forsikringen dækker i Danmark.

3 Forsikringens
betaling og
gebyrer

A Pris og afgifter
Prisen bliver fastsat efter
Bornholms Brandforsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet
opkræver vi stempelafgift og
andre afgifter til det offentlige i
henhold til gældende lovgivning.
B Udgifter ved opkrævningen
Forsikringstageren betaler alle
udgifter i forbindelse med opkrævningen.
C Betalingsadresse
Påkrav om betaling bliver sendt til
den oplyste betalingsadresse. Hvis
betalingsadressen bliver ændret,
skal Bornholms Brandforsikring
have besked hurtigst muligt.
D Rettidig betalingsdag
Beløbet bliver opkrævet med
oplysning om sidste rettidige betalingsdag.
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E For sen betaling
Bliver beløbet ikke betalt
rettidigt, sender Bornholms Brandforsikring et rykkerbrev. For hvert
rykkerbrev Bornholms Brandforsikring sender, opkræver vi et
gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på www.bornholmsbrand.
dk, men kan også oplyses ved
henvendelse til Bornholms Brandforsikring.
F Gebyrer for serviceydelser
	Bornholms Brandforsikring har ret
til at kræve gebyrer til dækning af
omkostninger for serviceydelser
fx opkrævninger, ekspeditioner og
andre ydelser i forbindelse med
police- og skadebehandling.
	Gebyrerne fremgår af prislisten
på www.bornholmsbrand.dk.
Beløbene kan også blive oplyst
ved henvendelse til Bornholms
Brandforsikring.

Fælles vilkår

4 Indeksregulering

A Hvilke beløb og hvornår?
Priser, forsikringssummer,
selvrisikobeløb og andre beløb, der
er nævnt i police og vilkår bliver
indeksreguleret en gang om året
på årsdagen, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det
ikke bliver indeksreguleret.

B Hvilket indeks?
Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private
sektor fra Danmarks Statistik.
Ophører udgivelsen af dette
indeks, kan Bornholms Brandforsikring bruge et andet indeks fra
Danmarks Statistik.

5 Hvornår og
hvordan kan
forsikringen
opsiges

A Forsikringen gælder for 1 år
ad gangen (forsikringstiden) og
fortsætter, hvis du eller vi ikke
opsiger den skriftligt med mindst
1 måneds varsel til forsikringstidens udløb. Du har dog en særlig
mulighed for at opsige forsikringen
med 30 dages varsel til den første
i en måned mod at betale et gebyr.
Gebyret fremgår af Bornholms
Brandforsikrings prisliste på
www.bornholmsbrand.dk, men kan
også oplyses ved henvendelse til
Bornholms Brandforsikring.

C I stedet for at opsige forsikringen
kan vi, — også med mindst 14
dages varsel, — gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af
ændrede vilkår, fx begrænsninger
i forsikringens dækningsomfang,
særlige selvrisikobestemmelser
eller forhøjelse af præmien.
Du kan vælge at lade forsikringen
udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have
skriftlig besked forinden.

B Fra den dag, vi har modtaget
en skadeanmeldelse, og indtil
1 måned efter, at vi har betalt
erstatning eller afvist skaden, kan
både du og vi opsige forsikringen
skriftligt med 14 dages varsel.
6 Hvornår ophører
forsikringen

A Forsikringen ophører, hvis hunden
skifter ejer eller hvis den dør.
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7 Flytning og
risikoændring

8 Hvis skaden sker

A Bornholms Brandforsikring skal
underrettes, hvis du flytter.
B Hvis der sker ændring i antallet af
hunde, skal vi også have besked.
Hvalpe, der er hos moderen, er dog
dækket på ansvarsforsikringen for

C Hvis du ikke meddeler os ændringer i antallet af hunde, risikerer du,
at miste din ret til erstatning helt
eller delvist.

A Sker der en skade, skal du snarest
muligt anmelde det til os.

Ellers risikerer du selv at måtte
betale en erstatning, som ikke er
dækket af forsikringen.

B Ved ansvarsskade bør du altid
overlade det til os at tage stilling
til, om du eller en af de andre sikrede har ansvaret for skaden.
9 Ankenævn

A Hvis du ikke er tilfreds med vor
behandling af din forsikringssag,
kan du klage til
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00
mellem kl. 10 og 13.
B Ankenævnet kan dog kun behandle
din klage, hvis
1. 	du forgæves har prøvet at få en
tilfredsstillende ordning med os
2. 	vi ikke inden 3 uger har svaret på
en skriftlig henvendelse fra dig

10 Lovgivning
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moderen, indtil de er 4 måneder
gamle.

Dansk lovgivning, blandt andet lov
om hunde, lov om forsikringsaftaler

3. 	du til ankenævnet betaler et
gebyr, som er fastsat af ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis
du helt eller delvist får medhold i
klagen, hvis klagen afvises, eller
hvis du selv tilbagekalder klagen.
C Din klage skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, som
du kan få, hvis du ringer til
1. Bornholms Brandforsikring
2. ankenævnet.
3. www.ankeforsikring.dk

og lov om finansiel virksomhed danner grundlag for forsikringsaftalen.

Lovpligtig ansvars
forsikring
11 Forsikringssum

A Forsikringen dækker for hver
skade med indtil 10 millioner kroner for personskade og 2 millioner
kroner for skade på dyr og ting.
Beløbene indeksreguleres ikke.
B Herudover betaler vi omkostningerne i forbindelse med erstat-

12 Hvilket ansvar
er dækket

Forsikringen betaler erstatning for
skade på personer, dyr og ting, de
sikrede efter gældende ret er blevet
ansvarlige for, mens forsikringen er
i kraft.
Ansvar for skade opstået under
hundetræning, udstilling og lignende
i de situationer, hvor sikredes
erstatningsansvar sædvanligvis - pga.

13 Forsikringen
dækker ikke

Bornholms Brandforsikring dækker
ikke ansvar for skade
1. 	på dyr og ting, som de sikrede
ejer eller har til brug, lån, leje,
opbevaring, befordring, behandling, har sat sig i besiddelse af
eller af anden grund har i deres
varetægt.

ningssagen, og de renter som
skadelidte får tilkendt.
C Forsikringen betaler også de
omkostninger, der kan blive tale
om, hvis nogen uberettiget kræver
erstatning af en af de sikrede.

accept af risiko fra den skadelidtes
side - bortfalder i henhold til
gældende retspraksis.
Denne dækning er dog behæftet
med en selvrisiko på 555 kr.
(indeksreguleres - basisår 2009)

2. 	forvoldt med forsæt - fx med vilje
- hvis den person, der har ansvaret, er fyldt 14 år.
3. ansvar for skade sket udenfor
Danmark
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Bornholms Brandforsikring A/S
CVR-nr. 15465972
Tornegade 8
3700 Rønne
Telefon 56 93 00 00
Internet www.bornholmsbrand.dk
E-mail info@bornbrand.dk

