Kontrakt
Introduktion

Denne forsikringsaftale er udarbejdet på baggrund en standard affektionsværdiforsikring.
Ønsker du at acceptere aftalen, skal vedlagte samtykkeerklæring underskrives og videregives.
Aftalen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Ønsker du yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte Affexurance.

Formidlingspligt

Ved en forsikringsbegivenheds indtræffen, formidler Affexurance efter bedste evne vurderingen af din
genstands affektionsværdi videre til forsikringsgiveren. Affektionsværdien er defineret med udgangspunkt i
forsikringssamtalen.

Håndtering af personlige oplysninger

Indholdet af samtalen med forsikringstageren deles med forsikringsgiveren i forbindelse med genstandstab
og erstatning og håndteres med respekt for forsikringstager.
Personlige oplysninger inklusive indhold af forsikringssamtalen må kun bruges i offentlig henseende* med
kundens samtykke.
Bliver den forsikrede genstand affotograferet, har Affexurance den fulde ret til at benytte fotomaterialet i offentlig henseende.

Fortrydelse

Der er ingen fortrydelsesret så snart erstatningssagen er igangsat. Lever forsikringsydelsen ikke op til dine
forventninger, har du ikke krav på at Affexurance udlever en ny.

Præmie

Ved indgået forsikringsaftale, forpligter du dig til at lave max. én forsikringsydelse indenfor en bindingsperiode på et år.

Forsikringsydelse

I forbindelse med en forsikringsbegivenhed, kan du som forsikringsgiver blive bedt om at yde en forsikringsydelse. Efter anmeldt skade, udarbejdes en aftale mellem Affexurance og en tilknyttet forsikringsgiver om
en 3 måneders arbejdsperiode til produktion af forsikringsværket (jf. forsikringsydelsen). Affexurance står til
rådighed med vejledning i den gældende periode.

Eksponeringsret

Affexurance har ret til at dokumentere forsikringsværkerne og efterfølgende bruge denne dokumentation i
offentlig henseende*.
Efter overdragelsen har den sikrede det fulde ejerskab over værket.

Opsigelse

Efter bindingsperioden kan kontrakten genforhandles eller opsiges. Affexurance har til en hver tid ret til
at opsige policen med en uges varsel. Efter at du selv har anmeldt skade, er du stadig forpligtet til at bistå
produktionen af en forsikringsydelse indenfor kontraktperioden.
Du er altid velkommen til at forlænge kontraktperioden uden at forsikre en ny genstand, så du stadig står til
rådighed som forsikringsgiver.
* Ved offentlig henseende forståes begivenheder hvor værket kan udstilles for offentligheden. Eksempler kunne være
internet, udstilling eller fremvisning.

Samtykkeerklæring
Undertegnede erklærer:


at oven- og omstående afgivne oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold



at de i tilbuddet nævnte forudsætninger er opfyldt



at jeg fra dd lever op til den indgåede aftale

Dato/Forsikringstagerens underskrift

Dato/Affexurance underskrift

Begrebsdefinitioner (bilag 1)
Forsikringsgenstand:

Genstanden der er tegnet en forsikring over.

Forsikringsbegivenhed:

Den begivenhed, som er egnet til at udløse erstatning ifølge forsikringsaftalen, dvs bortkomst, tyveri, eller
total beskadigelse.

Forsikringsydelse:

Forsikringsgiverens modydelse, når forsikringsbegivenheden indtræder. Dvs. rekonstruktionen af den oprindeligt forsikrede genstand. Forsikringsværk bruges jf. forsikringsydelse.

Forsikringstager:

Kunden i funktion som den der har indgået forsikringsaftale med Affexurance og modtager forsikringsydelsen, jf. FAL § 2, stk. 2.

Sikrede:

Enhver som har ret til en forsikringsydelse, jf. FAL § 2, stk. 3.

Forsikringsgiver:

Kunden i funktion som den der udbetaler forsikringsydelsen.

Præmie:

Den mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren aftalte årlige ydelse.

Procedure (bilag 2)
Ved indmeldelse foretages en grundig undersøgelse af den forsikrede genstand og en definition af genstandens affektionsværdi. Dette sker i en samtale, som bliver optaget og gemt til et eventuelt erstatningsforløb.
Der bliver også taget et foto af genstanden.
Mister du den forsikrede genstand, har du krav på en forsikringsydelse af affektionsværdien. Det betyder
ikke at du får en tilsvarende genstand tilbage, men at du får en rekonstruktion, ud fra en anden forsikringskundes vurdering af affektionsværdien. Det vil sige at optagelsen af din samtale samt eventuelt billedet af
genstanden vil blive videreformidlet til forsikringsgiveren (en anden kunde). Forsikringsgiveren forsøger at
formidle affektionsværdien i en ny form, efter bedste evne. Du vil sandsynligvis selv skulle igennem samme
procedure på et tidspunkt:
Lad os sige at du får en sag – det kan fx være en anden forsikringstagers fotoalbum du skal erstatte. Det
er ikke meningen at du skal lave et nyt fotoalbum til vedkommende, men i stedet forsøge at rekonstruere
værdien på din egen måde. Det kan være gennem musik, en skulptur, en video, en performance, en 5 retters
menu eller hvad du kunne tænke dig at lave. Vi har på forhånd talt om hvad du har lyst til at bidrage med, så
vi ved omtrent hvilken type erstatningssag du vil finde interessant.
Ved overleveringen møder forsikringstager og -giver hinanden og der vil sandsynligvis også være en
repræsentant fra Affexurance til stede for at dokumentere erstatningsforløbet.

