Via

Tilmeld dig sundhedsforsikringen
i dag
Jeg ønsker hermed at tegne en sundhedsforsikring via Gjensidige. Forsikringen
tegnes på de vilkår, som er fastsat i Gjensidiges forsikringsbetingelser og kan
opsiges skriftligt jf. gældende forsikringsbetingelser.

Gjensidige Forsikring
CVR-nr. 33 25 92 47
A. C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
Telefon 70 10 90 09
info@gjensidige.dk
gjensidige.dk
Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige
Forsikring ASA, Norge

Tilmelding
For- og efternavn:

Cpr. nr.:

Tlf. nr.:

Mailadresse:

Gade/vej:
Postnr.:

By:

Tegner du en sundhedsforsikring, kan du med fordel tegne en sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever og dine børn. Det
gør du på dette link. Når du har trykket på linket, skal du logge ind med dit NemID. Herefter kan du enkelt og nemt tilmelde
din ægtefælle/samlever og dine børn under ”Opret min familie”. Det er også her, du kan se prisen på sundhedsforsikringen.
Hvis du tilmelder et familiemedlem over 15 år, skal vedkommende underskrive med eget NemID.
Har både du og din ægtefælle/samlever en forsikring hos Gjensidige, dækker vi automatisk alle jeres børn under 21 år.
Dette gælder både ude- og hjemmeboende børn.

CPR-samtykke
Jeg giver hermed samtykke til, at Gjensidige må behandle mit CPR-nr. til brug for kommunikation via e-Boks og til brug for
entydig identifikation af mig. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke på DinSide eller ved at kontakte Gjensidige
Forsikring. Se hvordan i vores privatlivspolitik, som du finder på gjensidige.dk, hvor du også kan læse mere om vores behandling
af personoplysninger. Hvis samtykke ikke gives, eller det tilbagekaldes, kan Gjensidige blandt andet ikke kommunikere via
e-Boks eller foretage udbetaling til din NemKonto.
Ja

Nej

Mere information
Vi har brug for dit samtykke til “Behandling af mit CPR-nr.” for at kunne forsikre netop dig. Svarer du “Ja”, er vi sikre på, at du
er den rigtige person, vi forsikrer, og som vi kan overføre evt. erstatning til på din NemKonto, sende til e-Boks mv. Dette gælder
både lovpligtige og ikke lovpligtige forsikringer.
Generelt
Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst og gjort mig bekendt med Gjensidiges gældende forsikringsbetingelser. Læs mere her
For yderligere information om forsikringen, henviser vi til vores produktark, som du kan finde her
Gjensidige
Med Gjensidige mener vi Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA Norge herunder Gjensidige-ejede brands
som Gouda Rejseforsikring, Byggeriets Forsikringsservice og Nykredit Forsikring.
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Underskrift
Dato:

Din underskrift:

E-Boks og anden elektronisk kommunikation
Ved indgåelse af denne aftale kan vi i det løbende kundeforhold sende breve til dig i din e-Boks eller via Din side, der er vores
selvbetjeningsplatform - i henhold til reglerne for god skik i den finansielle sektor. I forbindelse med e-Boks udveksler vi dit
CPR-nr. eller CVR-nr. med henblik på korrekt identifikation af dig i forbindelse med anvendelsen. Hvis du ikke ønsker at
modtage post i din e-Boks fra os, kan du dog til enhver tid fravælge dette på e-Boks.dk eller ved at kontakte os. Du har selv
ansvaret for, at dine digitale breve bliver åbnet og kontrolleret på samme måde, som hvis du havde modtaget dem på papir.
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