BESTILLING
Dato: 22.08.2018

Du afgiver en bestilling på Simplesurance idet du gennemgår følgende skridt:
1. Du lægger uforpligtende en forsikring i indkøbskurven ved at klikke på
knappen „bestil“.
2. Efter du har valgt forsikringsproduktet når du automatisk frem til en
oversigt over bestillingen (bestillings skridt „1. Bestillingsinformation &
betalingsmåde“). Her vises endnu en gang et overblik over den
ønskede forsikringsaftale. Her finder du også de nødvendige
informationer påpågældende generelle forsikringsbetingelser samt
dinfortrydelsesret.

Dertil bedes du indtaste de informationer, som her relevans for at
kunne tegne en forsikring. Det er i dette tilfælde din e-mailadresse samt
et serie- eller bestillingsnummer for den tekniske enhed.
3. Når du når til det sted, hvor du bindende tegner forsikringen, bedes du
vælge betalingsmåden og klikke på din bestillingsoversigt (bestillings
skridt „1. bestillingsdata“) „Til betaling“. Det fører dig videre til
betalingsprocessen (bestillings skridt „2. betallingsdata“) vores
betalingsservice (Paypal) eller til vores betalingsside.
4. Her (Bestillings skridt „2. betalingsdetaljer“) vises den valgte
forsikringsaftale endnu en gang sammen med slutprisen. Indtast
venligst dine betalingsdetaljer.

5. Med et klik på knappen „Bindende bestilling“ afsender du din bestilling
til os. Dermed videresender du den tegnede forsikring videre til os.
6. Efter betalingen er registreret når du frem til siden med
bestillingsbekræftelse (bestillings skridt „3. bekræftelse“). Der vises
blandt andet dit forsikrings certifikatnummer og slutprisen. Desuden har
du allerede mulighed for der at downloade dit forsikringsbevis. Parallelt
sender vi dig desuden en bestillingsbekræftelses e-mail, som også
indeholder dit forsikringscertifikat samt produktinformation og de
generelle forsikringsbetingelser, inkl. information om fortrydelsesret og
blanket.

Efter kontrakten er indgået gemmer vi din bestilling i samme tidsperiode, som
løbetiden varer. Hvis du mister dokumenterne til din bestilling, bedes du henvende
dig til os per e-mail/fax/telefon. Vi tilsender dig gerne en kopi af din bestilling.
Du bedes opbevare alle dokumenter, du modtager fra os, samt alle meddelelser, du
modtager fra os.
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simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60
DE-10963 Berlin
Telefon: 80711105
E-post: support.dk [at] simplesurance.com
Forretningsledere:
Robin von Hein, Joachim von Bonin, Manuel Kester, Dominik Bark
Domstol:
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 142163 B
USt ID:
DE283131437
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