Begæring ABCekstra med Hus
Du hører snarest fra os vedr. policer og evt. overtagelse

BIL:
Oplysninger om bilen (privatkørsel)

Personlige oplysninger

____________________________________________________________
Fabrikat og model

_____________________________________________________________
*Navn

________________________________________

_________________________________________

Registreringsnummer

*CPR-nr:

________________________________________

_________________________________________

1. reg. år (ikke ældre end 2007)

E-mail:

________________

_________________________________________
*Mobil:

BIL2:

_________________________________________

_________________________________________

Anden ejer/bruger – Navn og CPR-nr: (ved flere ejere/brugere)

Fabrikat og model

_________________________________________

_________________________________________

Registreringsnummer

* skal udfyldes

_________________________________________
1. reg. år
________________________

Bil 1:

Årlig pris:
Bruger 35-70 år og registreret 3 års skadefri kørsel (netto)
Bruger 24-34 år og registreret 3 års skadefri kørsel (netto)
Bruger under 24 år og registreret 3 års skadefri kørsel (netto)
Bruger 24-70 år
Bruger 20-23 år (under 20 år indtegnes ikke)

Vejhjælp 465 kr. årligt*

Glas 699 kr. årligt*

_________kr

Selvrisikodækning (fast 2.500, 30 år+) 465 kr. årligt*

Førerplads 275 årligt*

Bil 2:
Bruger 35-70 år og registreret 3 års skadefri kørsel (netto)
Bruger 24-34 år og registreret 3 års skadefri kørsel (netto)
Bruger under 24 år og registreret 3 års skadefri kørsel (netto)
Bruger 24-70 år
Bruger 20-23 år (under 20 år indtegnes ikke)
Vejhjælp 465 kr. årligt*

Glas 699 kr. årligt*

Månedlig betaling (+ 5 %)

__________kr

Selvrisikodækning (fast 2.500, 30 år+) 465 kr. årligt*

Kvartårlig betaling (+ 3 %)

Førerplads 275 årligt*

Halvårlig betaling (+ 2 %)

Ansvar/kasko, gældende for nytegning. Fri km og fastpræmie. Standard selvrisiko 5.000 kr. (under 24 år, dobbelt selvrisiko fra 2.
skade). Selvrisiko falder 1.000 kr. årligt, ved skadefrihed (udgør min. 3.000 kr). Se dog evt. selvrisikodækning.
Bemærkninger:
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HJEM (INDBO) / REJSE / HUND:

Forsikringssted
____________________________________________________________
Vej

________________________________________
Postnummer og by

________________________________________
Forsikringssum indbo:

Skader de seneste 3 år:

342.000 (primært studerende / single i lejlighed)
570.000

Ingen

740.000

1

1.056.000
1.373.000
1.690.000
2.050.000

2
Beskriv:

A
n
A
d
n
e
d
Basis:
Indbo, Privat ansvar, Retshjælp, Elskade 1 og 2
en
sn
Selvrisiko 1.900
Selvrisiko 3.900
Cykel (selvrisiko 900)
su
m udvidelser:
u
Særlige
_
m
_
Pludselig skade
Elektronik ALL RISK
Glas/kumme
Hundeansvar
_
_
Årlig præmie* (inkl. samlerabat) _____________________
Halvårlig (+0 % )
_
_
Bemærkninger:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Rejse Verden

Verden m/ski

Afbestilling

Hundesyge/ulykke
Kvartårlig (+0 %)

Månedlig (+0 %)
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ULYKKE PLUS:

Forsikrede, ud over forsikringstager
____________________________________________________________
Voksen 2 + Cpr + Stilling:

________________________________________
Børn + Cpr:

____________________________________________________________________________________

Dækning/risikogruppe (forsikringstager):

Sum død/invaliditet:

Heltid 1: Administrativ (kontor mv.)

0 / 797.000

Heltid 2: Lettere manuelt og skiftende arbejdspladser

0/ 1.025.000

Heltid 3: Overvejende fysisk betonet/transport

0 / 1.594.000

Heltid 4: Farefuldt (stillads, boreplatform, savværk mv.)

0 / 2.050.000

Fritid: Min. 20 timers arbejdsuge

569.000 / 1.025.000
s
1.025.000 / 2.050.000
u
Dækning/risikogruppe
(voksen 2):
m
_
Heltid 1: Administrativ (kontor mv.)
0 / 797.000
_
Heltid
2:
Lettere
manuelt
og
skiftende
arbejdspladser
0/ 1.025.000
_
0 / 1.594.000
_ Heltid 3: Overvejende fysisk betonet/transport
_ Heltid 4: Farefuldt (stillads, boreplatform, savværk mv.)
0 / 2.050.000
_ Fritid: Min. 20 timers arbejdsuge
569.000 / 1.025.000
s_
1.025.000 / 2.050.000
u
_
Børn – udvidet invaliditet 1.594.000
m
_ Børn – standard invaliditet 1.025.000
__
Dækning
fra méngrad 5 %. Tandskade og behandlingsudgifter, samt udvidet dobbelterstatning (højere dækning fra 20 %).
__
__
Tilvalg:
Brud
Sygdom
Kritisk sygdom Omfattet: _______________________________________
__
Farlig
sport (boksning, karate, selvforsvar og anden kampsport), samt MC-kørsel:
__
__
Voksen1
Voksen2
Børn
__
__
__ præmie* (inkl. samlerabat) _____________________
Årlig
Halvårlig (+0% )
Kvartårlig (+ 0%)
Månedlig (+ 0%)
__
Be_mærkninger:
_
_
_
_
_
_
_
_
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HUS:

Forsikringssted

Skader de seneste 3 år
Ingen
1

________________________________________________________
Vej

_____________________________________
Postnummer og by

2
Beskriv:

_____________________________________

Beregnet areal m2 (boligareal + garage- og udhus over 75 m2):

Anbefalede tilvalg:

Op til 130 m2

Svamp, insekt og råd

131-175

Indvendige skjulte rør

176-200
201-250

Stikledninger

Opførelsesår: ____________

Ekstra udvidet dækning (ABC Plus):
Udvidet vandskade, kosmetisk skade og mindre ombygninger

Basis: Brand, Ansvar, Retshjælp, Anden bygningsbeskadigelse, Glas og kumme, Pludselig skade. Generel selvrisiko 1.900.

B Højere selvrisiko m/rabat (3.900)
ø
r
n
Årlig
præmie (inkl. samlerabat) _____________________
+
C
p
Bemærkninger:
r
:

Halvårlig (+0 %)

C
p
ABCekstra
præmie i alt* (hertil oprettelse 295kr, hvis ny kunde):
r
n
__________________________
r
:

Kvartårlig (+0 %)

Betalingsservice: (inkl. afgifter og gebyrer): Reg.nr._________Kontonr._____________________

_
_
_
_
_
_
_
_
_

Månedlig (+0 %)
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ABCforsikring bedes opsige mine nuværende forsikringer med kort varsel (løbende måned + 30 dage) – normalt valg:
ABCforsikring bedes opsige mine nuværende forsikringer til hovedforfald (oplyses ud for policenummer nedenfor):
Bil:
Selskab _____________________ Policenr._________________________

Kun til brug for registreret kørsel

Selskab _____________________ Policenr._________________________

Kun til brug for registreret kørsel

Hjem / Rejse / Hund – i den rækkefølge:
Selskab _____________________ Policenr._________________________
Selskab _____________________ Policenr._________________________
Selskab _____________________ Policenr._________________________
Ulykke – angiv person ud for hvert enkelt policenummer:
Selskab _____________________ Policenr._________________________
Selskab _____________________ Policenr._________________________
Selskab _____________________ Policenr._________________________
Hus:
Selskab _____________________ Policenr._________________________
Samtykke

Erklæring

Når du skriver under nedenfor, accepterer du, at vi må indhente og videregive alle relevante
kundeoplysninger – dog ikke helbredsoplysninger – hos tidligere forsikringsselskab(er) om
dine og din husstands forsikringsforhold i forbindelse med indtegning og skader. Der videregives alene oplysninger til betroede partnere i aftalen (skadehåndtering, rejse og vejhjælp).

Når du skriver under nedenfor erklærer du, at
- ovenstående afgivne oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
- der er svaret på alle de stillede spørgsmål
- du eller andre medlemmer af husstanden ikke er registreret i Experian A/S (RKI) eller
andet debitorregister
- ikke er under konkurs eller konkursbehandling
- du giver tilladelse til at vi må trække betalinger via BS, på ovenstående konto
- acceptere elektronisk tilsendt police, med vilkår tilgængelige på hjemmesiden
Skader seneste 3 år (beskriv)

Der gives samtykke til at indhente og videregive oplysninger om følgende
•
Årsag til opsigelse i tidligere selskab (hvis denne er ophørt)
•
Opsigelsesdato (ophørsdato i nuværende selskab)
•
Skadeforløb (antal skader, skadernes størrelse, art og skadedato)
•
Antal skadesfri år (bonustrin)
•
Skærpede vilkår

Jeg/vi begærer forsikring tegnet iht. gældende forsikringsbetingelser for ABCforsikring ApS, underagentur for Insr Insurance Group
ASA, Norge (se forsikringsvilkår på abcforsikring.dk) og bekræfter ikke at være opsagt af andet forsikringsselskab inden for de seneste
5 år.
* Årlig indeksering. Der tillægges desuden 1,1 % skadeforsikringsafgift (ex. motoransvar), miljøbidrag bil 84kr, stormflod hus og indbo 60kr pr. police, samt garantifond bil,
hus og indbo 40kr pr. police.

__________________den_______ /________ 2019
______________________________________
Underskrives gerne med NemID

