Klink & Jensen standard betingelser – 2020.05
Standard betingelserne gælder for alle samarbejdsaftaler.
En aftale om samarbejde og honorering herfor betragtes som indgået med bindende virkning for begge parter, fra
det tidspunkt parterne har underskrevet en mæglerfuldmagt og/eller en samarbejdsaftale.
Ansvar
Klink & Jensen er ansvarlig
efter dansk rets almindelige regler for rådgivningsvirksomhed. Værneting er retten i Herning.
for, at de aftalte ydelser præsenteres på aftalte måder og til aftalte tider. Klink & Jensen er dog ikke
ansvarlige for forhold, der ligger udenfor vores kontrol.
Klink & Jensen er ikke ansvarlig
for eventuelle fejl og mangler i portefølje etableret før indgåelsen af en samarbejdsaftale, men er
først ansvarlig, når revision af portefølje samt øvrige dækninger er gennemført og eventuelle
anbefalinger præsenteret for kunden
for indhold i og omfang af en eventuel skriftligt formuleret forsikringspolitik udarbejdet før indgåelsen af en
samarbejdsaftale,
for værdifastsættelser af aktiver baseret alene på virksomhedens egne oplysninger,
for oplysninger om risikoforhold baseret alene på virksomhedens egne oplysninger.
Klink & Jensen er, uanset ovenstående, aldrig erstatningsansvarlig for beløb der overstiger de, i Bekendtgørelse om
forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler (BEK nr.
1185 af 06/12/2004) fastsatte summer.
Kundens afgivelse af oplysninger
Kunden har pligt at levere alle relevante oplysninger, som Klink & Jensen finder nødvendige til brug for opfyldelse af
aftalen.
Risikoforandringer
Kunden forpligter sig til omgående at orientere Klink & Jensen, såfremt der opstår risikoændringer, på
forsikringer/pensioner tegnet i henhold til den indgåede samarbejdsaftale.
Berigtigelse overfor selskaber
Kunden er forpligtet til at orientere Klink & Jensen om urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger i al
modtagen korrespondance vedrørende virksomhedens forhold, der måtte have betydning for de etablerede
ordninger.
Øvrige regler
Klink & Jensen orienterer kunden om væsentlige oplysninger, der har betydning for dækningen og/eller
præmiefastsættelsen, og oplysningerne betragtes som godkendte, med mindre kunden skriftligt gør indsigelse
umiddelbart efter modtagelsen af oplysningerne.
Klink & Jensen er berettiget til uden varsel at foretage ændringer i standardbetingelserne som følge af ændret
lovgivning eller ændret tilsynspraksis.
Opsigelse
Der ydes ikke ristorno på allerede fakturerede honorarer.
Fortrolighed
Alle oplysninger vedrørende virksomheden, der kommer Klink & Jensen i hænde i forbindelse med opfyldelse af
aftalen, sikres af os ved en ikke tidsbegrænset tavshedspligt. Dog videregives relevante oplysninger til
selskaberne m.v. som er nødvendige for udførelse af Klink & Jensens arbejde. Klink & Jensens persondatapolitik
er gældende, og kan ses på www.klinkogjensen.dk
Klagemulighed
Klageansvarlig i Klink & Jensen er Cand. Jur. Nicolaj Sejer Pedersen, nipe@klinkogjensen.dk
Ansvarsforsikring
Klink & Jensen er godkendt af Finanstilsynet til at drive forsikringsmæglervirksomhed samt
pensionsmæglervirksomhed, og opfylder derfor den lovgivningsmæssige pligt til at være dækket af en professionel
ansvarsforsikring. Disse oplysninger kan ses på www.finanstilsynet.dk.

