Begæring

ALM. BRAND

Dyreforsikring
Midtermolen 7
2100 København Ø

Hesteforsikring

Side 1 af 4

Forsikringstager (skal være18 år)
Navn
.

Adresse
.
Postnr.
.

Telefon 35 47 70 41
Telefax 35 47 88 58
dyreforsikring.police@almbrand.dk

CPR./SE-nr
.

Telefon
.

By
.

Mail
.

Opkrævning og betaling
 Helårlig

Kundenr.
.

Mobil
.

 Månedlig (3 % tillæg)

Jeg ønsker opkrævning pr.
Bank reg. nr. og konto nr.
 BetalingsService .
 Indbetalingskort

Betaler du din forsikringen via et almindeligt indbetalingskort koster det 25 kr. Til gengæld er det gratis, hvis du
betaler via BetalingsService.
Er du momsregistreret på denne hest?

 Nej

 Ja

Hvornår træder din forsikring i kraft?

Forsikringen kan tidligst træde i kraft, når den er accepteret af Alm. Brand Forsikring A/S
Ved nytegning og forhøjelser skal hesten være over 9 dage og under 12 år.
Min forsikring skal træde i kraft den .
 Nytegning
 Ændring

Nuværende policenr.
.

 Ejerskifte

Tidligere ejers policenr.
.

Oplysninger om hesten
Sælgers navn
.

Sælgers adresse
.

Hesten er købt den
.

Købesum – Skriv købesummen ekskl. moms, hvis du er momsregistreret på denne hest.
.
Hestens navn
.
Race
.
Chip-nr.
.

Køn
.

Hestens nuværende anvendelse (Du skal krydse af i én eller flere anvendelser)
Lav anvendelse:
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 Avl
 Ikke taget i ridning

Mellem anvendelse:

 Ridning
 Kørsel

Hvis andet: Skriv arten af hestens anvendelse
.

Hesten er af eget opdræt
 Nej
 Ja

Fødselsdato (dag, mdr., år)

Stangmål
.
Far
.
Mor
.
Høj anvendelse:

 Travvæddeløb
 Galopvæddeløb
 Military
 Langdistance

Har hesten tidligere været anvendt til langdistance, military, trav- eller galopvæddeløb?
 Nej
 Ja
OBS! Du skal straks give besked til Alm. Brand, hvis hestens anvendelse ændrer sig. Undladelse heraf kan
OBS! medføre delvis nedsættelse eller ingen erstatning.
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Dækning (Sæt kryds ved de dækninger, du ønsker)
 Lovpligtig hesteansvar (obligatorisk)
Tillægsdækninger for Pluskunde
OBS! Alle tillægsdækning forudsætter, at der er tegnet Livdækning.

Skriv forsikringssummen ekskl. moms, hvis du er momsregistreret på denne hest.
 Livdækning inkl. Foster/Føldækning

.

kr.

 Uanvendelighedsdækning

.

kr.

Maks. 80.000 kr.

OBS! Du kan kun vælge Udvidet Syge- og Ulykkesdækning, hvis du også har valgt Syge- og Ulykkesdækning.

OBS! Den dækningssum, du vælger, gælder for begge dækninger tilsammen, hvis du også har valgt Udvidet Syge- og Ulykkesdækning.
 Syge- og Ulykkesdækning

Dækningssum pr. forsikringsår

 Udvidet Syge- og Ulykkesdækning

 29.008 kr.

 50.000 kr.

OBS! Hesten skal være chipmærket for erstatning.

Ved tegning af Livdækning fra 20.000 kr. eller tegning af tillægsdækninger, skal du vedlægge klinisk dyrlægeundersøgelse,
der maksimalt er 14 dage gammel. Undersøgelsen må tidligst ske, når føllet er 9 dage gammelt.

Generelle spørgsmål til dig som forsikringstager

1. Har hesten tidligere været røntgen-undersøgt?
 Nej
 Ja
Hvis ja, hvilken dyrlæge?
.

Navn og adresse på dyrlæge
.

Hvis ja, var der anmærkninger til røntgen-billederne?
 Nej
 Ja
Hvis ja, hvilke anmærkninger: (Rtg. beskrivelser fra dyrlæge skal vedlægges)
.
.

2. Har hesten tidligere været lidende af skade/sygdom?

 Ja
 Ja
 Ja

3. Har hesten tidligere været undersøgt og/eller behandlet af dyrlæge?
4. Har hesten lidt af kolik?

5. Har hesten lidt af hoste/luftvejslidelser?

 Ja
 Ja
 Ja

6. Har hesten lidt af halthed?
7. Har hesten været i regelmæssig arbejde i de sidste 3 måneder?
8. Er hesten nogensinde opereret?

 Ja
 Ja

9. Har hesten lidt af sommereksem (kløe man & hale)?
10. Har hesten udvist hovedrysten?

 Ja

Dato

 Nej
 Nej
 Nej

Dato
Dato
Dato

 Nej
 Nej
 Nej

Dato
Dato
Dato

 Nej
 Nej

Dato
Dato

 Nej

Hvis ja, til nogle af ovenstående spørgsmål, uddyb her om sygdom/skade og tidspunkt/periode.
Sygdom/Skade
.

Tidspunkt/Periode
.

.

.

11. Kan hesten beskæres og/eller skoes uden bedøvelse?
12. Anser du hesten for fuldstændig sund og rask?
For hopper
Har hoppen tidligere kastet?
Har du tidligere fået erstatning for Foster/føl

 Ja
 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

 Ja

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 • Hovedkontor: Midtermolen 7 • 2100 København Ø • Telefon 35 47 47 47

Hvis ja, antal gange
.
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 Nej
 Nej
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Hvordan har du brugt dine øvrige forsikringer og dækninger?

Har der indenfor de seneste 3 år været skader, som er blevet dækket på dine forsikringer?

Hvis ja, hvor mange og på hvilke forsikringer?

 Ja

Forsikring
Husforsikring

Antal
.

Andre forsikringer

.

Bilforsikring

.

Forsikring
Familieforsikring

Fritidshusforsikring

Er en eller flere af dine forsikringer inden for de seneste 3 år blevet opsagt af tidligere forsikringsselskab, ophævet pga.
manglende betaling eller pålagt skærpede vilkår (herunder forhøjet selvrisiko)?

 Nej

Antal
.
.

 Ja

 Nej

Er du registreret i RKI Kredit Information A/S eller Debitor Registeret?

 Ja

 Nej

Er der tidligere udbetalt erstatning på denne hest?
Hvis ja, hvorfor?
.

 Ja

 Nej

Hvis ja, hvilke forsikringer og hvilken ændring?

.

Underskrift

Med min underskrift bekræfter jeg, at ovenstående spørgsmål er besvaret i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at jeg er indforstået med, at
forsikringen enten er ugyldig, eller at erstatningen kan nedsættes i henhold til Lov om Forsikringsaftaler, hvis mine svar ikke er fuldt sandfærdige, eller
fortielser har fundet sted.
Jeg giver Alm. Brand Forsikring A/S ret til at søge oplysninger hos dyrlæger, veterinære institutioner og selskaber, som har eller måtte få kendskab til
hestens helbredstilstand og til at gøre disse bekendt med de for Alm. Brand Forsikring A/S foreliggende oplysninger.
Jeg giver Alm. Brand tilladelse til at indhente oplysninger hos RKI Kredit Information A/S og Debitor Registret.
Med min underskrift giver jeg samtykke til, at Alm. Brand kan videregive kundeoplysninger med undtagelse af eventuelle helbredsoplysninger til andre
selskaber, herunder selskaber i Alm. Brand-Koncernen til brug for administration, rådgivning og markedsføring. Jeg har fået udleveret ”Information om
anvendelse af kundeoplysninger”, som beskriver de oplysninger, der kan videregives, og som indeholder en oversigt over de selskaber, oplysningerne
kan videregives til. Hvis jeg allerede er kunde i et eller flere selskaber i Alm. Brand-Koncernen, gælder mit samtykke til videregivelse af
kundeoplysninger også alle eksisterende forsikringer og/eller bankprodukter.
Dato:

Forsikringstagers underskrift:

.

.

Noter forbeholdt Alm. Brand
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Information

om anvendelse af kundeoplysninger

Persondataloven

ALM. BRAND

Direktionen
Midtermolen 7
2100 København Ø

Telefon 35 47 47 47
Telefax 35 47 35 47
www.almbrand.dk
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Når Alm. Brand registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataloven orientere dig om
•
•
•
•

hvem der er dataansvarlig

hvorfor vi behandler oplysninger om dig
hvem oplysningerne om dig kan videregives til
hvordan du kan gøre indsigelse

Lov om finansiel virksomhed

Ifølge lov om finansiel virksomhed må selskaberne i Alm. Brand Koncernen, som udgangspunkt, ikke udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, i
forbindelse med rådgivning eller markedsføring af vores produkter over for dig. Udveksling af oplysningerne kræver dit samtykke. I forbindelse med
administration må vi dog gerne udveksle dine oplysninger uden dit samtykke, med mindre det drejer sig om oplysninger om rent private forhold,
eksempelvis helbredsmæssige forhold. Udveksling af disse oplysninger kræver også dit samtykke.

Dataansvarlig

Det enkelte selskab i Alm. Brand Koncernen, som du er kunde i, (primært Alm. Brand Forsikring A/S, Alm. Brand Bank A/S og Forsikringsselskabet Alm.
Brand Liv og Pension A/S) er ansvarlig for deres respektive kundedata.

Formål

Formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, er at
•
skabe et bedre grundlag for, at vi i Alm. Brand kan målrette vores finansielle rådgivning og markedsføring af vores produkter til dig og din
husstand
•
give Alm. Brand mulighed for at udføre administrative opgaver som f.eks. at beregne din husstands samlede rabat.
Hvis alle selskaber i Alm. Brand Koncernen ikke har adgang til de nødvendige kundeoplysninger, kan konsekvensen være, at vores rådgivning af dig og
din husstand ikke bliver fyldestgørende.
Med dit samtykke til at anvende og videregive de oplysninger, vi har registreret om dig, giver du Alm. Brand Koncernen mulighed for f.eks. at tilbyde dig
og din husstand særlige rabatter, serviceaftaler og finansieringstilbud. Vi anvender også dine oplysninger til at rådgive dig på det finansielle område og
markedsføre relaterede produkter fra Alm. Brand Koncernen og fra vores samarbejdspartnere. På almbrand.dk/samarbejdspartnere kan du se en
ajourført liste med vores samarbejdspartnere.
Ønsker du ikke denne anvendelse af dine oplysninger, kan du meddele det til Alm. Brand telefonisk, pr. brev eller mail.

Hvilke oplysninger drejer det sig om?

Det er disse grupper af kundeoplysninger, vi har brug for at registrere og videregive til brug for administration, kunderådgivning og markedsføring:
•
•
•
•
•

Stamdata, f.eks. dit navn, adresse, forsikrings- og engagementsoversigt, ejendomstype- og størrelse.

Produktdata, f.eks. din forsikringspræmie, betalingsforløb og betalingstermin, betalingsoverførselsaftaler, saldo- og posteringsoplysninger.
Tegnings- og engagementsoplysninger, f.eks. din kundebetjener eller assurandør.
Behovsdata, f.eks. dine ønsker omkring pension, livsforsikring osv.

Særlige oplysninger, f.eks. dit skadesforløb, betalingshistorik og eventuelle restancer.

Afhængigt af hvilke forsikringer eller finansielle produkter du har, kan oplysningerne enten være givet af dig eller kan være indhentet af Alm. Brand i
overensstemmelse med lovgivningen (f.eks. fra Det Centrale Personregister).

Hvem kan vi videregive dine oplysninger til?

Vi kan videregive dine oplysninger til:
•
•
•

Andre myndige medlemmer af din husstand, der, som dig, har underskrevet en Serviceaftale.
Selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand A/S, Alm. Brand Forsikring A/S, Alm. Brand Bank A/S, Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og
Pension A/S, Alm. Brand Leasing A/S og Alm. Brand Formue A/S
Vores samarbejdspartnere (bl.a. Alm. Brand Invest, SOS International A/S, Totalkredit A/S og Dansikring Direct A/S). På
almbrand.dk/samarbejdspartnere kan du se en ajourført liste med alle vores samarbejdspartnere.

Hvis du misligholder dine betalingsforpligtelser over for Alm. Brand, har vi mulighed for at oplyse dette til kreditoplysningsbureauer og/eller
advarselsregistre i overensstemmelse med de gældende regler.

Pligt til videregivelse af oplysninger til tredjemand

Alm. Brand videregiver oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det. Det kan f.eks. dreje sig om videregivelse til Centralregistret for
Motorkøretøjer eller skattemyndighederne.
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Orientering og indsigtsret

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilke typer af oplysninger vi videregiver på baggrund af dit samtykke, til
hvilke selskaber og/eller personer videregivelsen kan ske og hvorfor. Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende
oplysninger. Henvendelse kan rettes til: Alm. Brand A/S, Direktionssekretariatet, Midtermolen 7, 2100 København Ø
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