Information ved køb ver. 1.0 (04, 2012)
Du har købt en Brillekasko-forsikring gennem DANRISK Forsikringsagentur ApS (DANRISK), Havnevej 1, 4000 Roskilde,
tlf.:+45 70209525, mail: info@brillekasko.dk, forsikringsagent for AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxemborg,
Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, CVR nr. 39475723. DANRISK er registreret som forsikringsagent i
Agentregisteret (kan ses på): http://www.forsikringogpension.dk/medlemmer/Agentregisteret/Sider/Agentsøgning.aspx.
AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxemborg, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, CVR nr. 39475723, er
forsikringsudbyder og den ansvarlige overfor forsikrede i henhold til forsikringspolicen.
Forsikringens væsentligste indhold er beskrevet i nærværende dokument. AIG er omfattet af Forsikringsgarantifonden. De
fuldstændige vilkår samt forsikringsbeviset fremsendes (gerne via mail), senest 4 uger efter at du har købt forsikringen fra
DANRISK. Du kan læse de samlede forsikringsbetingelser på www.brillekasko.dk.
Den samlede pris inkl. afgifter fremgår af kvitteringen. Øvrige gebyrer fremgår af www.brillekasko.dk.
For distributionen af Brillekasko modtager DANRISK en provision af AIG. Størrelsen af provisionen kan oplyses ved
henvendelse til DANRISK.
Fortrydelse:
Du har 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag,
juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag. Vil du gøre brug af fortrydelsesfristen skal du
inden de 14 dage give besked om, at du har fortrudt dit køb af forsikringen, til DANRISK, Havnevej 1, 4000 Roskilde.
Fortrydelsen skal ske skriftligt.
Forsikringens dækningsomfang:
Såfremt du har en indboforsikring kan du have en dækning for tyveri eller skader på dine briller.
Brillekasko dækker værkstedets udgifter i forbindelse med at de forsikrede briller er blevet skadet som følge af en
pludselig og uforudset udefra kommende hændelse (skade) på brillen, som ikke dækkes af en leverandørgaranti eller
falder ind under sælgers ansvar ifølge købeloven (mangler). Derudover har du dækning mod tyveri, i forbindelse med
indbrud fra aflåst bolig eller bil, dog skal der være synlige tegn på opbrud.
Forsikringens betaling og løbetid:
Forsikringen betales til forhandleren ved køb af et eller flere sæt briller.
Forsikringen løber i en periode, svarende til abonnementsperioden (dog max 36mdr.). Forsikringen kan altid opsiges med
1 måneds varsel til en 1. i måneden.
Såfremt sikrede ønsker at gøre brug af forsikringen til dækning af en skade, skal sikrede gå ind på www.brillekasko.dk hvor
skadeblanketten udfyldes og sammen med den ønskede dokumentation sendes til DANRISK. Ved tvivls spørgsmål, kan
DANRISK træffes på tlf. nr.+45 70209525, ml. 9.00 og 12.00, eller på mail adressen: info@brillekasko.dk
Klage:
Såfremt sikrede har en klage, kan sikrede henvende sig hos DANRISK eller hos AIG på de angivne adresser. Såfremt dette
ikke løser problemet, kan uoverensstemmelsen indbringes for Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572
Kbh. V., tlf. 33158900. Reglerne herfor fremgår af www.ankeforsikring.dk.

