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(Faneblad med juridisk meddelelse) 

Vilkår og betingelser for brug af Websitet: 

Websitet ejes af CNP Santander Insurance Europe DAC og CNP Santander Insurance Life DAC. 
 
Brug af Websitet er underlagt vores almindelige vilkår og betingelser for websites ("Vilkår(ene)"), som 

er anført i nedenstående. Ved tilgang til eller brug af websitet 

www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderDK ("Websitet"), accepterer du de fuldstændige 

Vilkår anført på dette Website. Du skal derfor læse Vilkårene omhyggeligt, før du anvender Websitet. 

Såfremt du ikke accepterer at overholde disse Vilkår, bør du ikke anvende Websitet. Vi forbeholder os 

retten til efter eget valg når som helst at ændre, justere, tilføje eller fjerne dele af Vilkårene. Du bør 

læse Vilkårene regelmæssigt for at se, om de er blevet ændret, da du ved at bruge Websitet efter 

vores eventuelle ændringer af Vilkårene, accepterer ændringerne, uanset om du har læst dem, som 

anført i nedenstående. 

Websitet vedrører følgende selskaber: 

 

CNP Santander Insurance Europe DAC – registreret i Irland med virksomhedsnummer 488062. 

Hjemsted: Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Irland og 

 

CNP Santander Insurance Life DAC – registreret i Irland med virksomhedsnummer 488063. Hjemsted: 

Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Irland, 

 

Samlet benævnt "CNP Santander Insurance".  For klarheds skyld bemærkes det, at "vi" og "vores" også 

er en henvisning til CNP Santander Insurance. 

 

CNP Santander Insurance Europe DAC og CNP Santander Insurance Life DAC er underlagt tilsyn af den 

irske nationalbank.  

 

Se under "kontakt os" for oplysninger om, hvordan du kontakter selskaberne.  

 

Anvendelse af Vilkår og betingelser 

Når du anvender Websitet, accepterer du at være juridisk bundet af Vilkårene på samme måde, som 

hvis du havde underskrevet dem. 

 

Websitet stilles til rådighed "som det er og forefindes": 

Oplysninger på Websitet udgør ikke et tilbud og bliver stillet til rådighed for Websitets besøgende som 

en service. Vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne er præcise og fuldstændige, men vi kan ikke 

garantere det, og derfor bør oplysningerne alene anvendes til oplysningsbrug.  

https://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderDK
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Du anerkender og accepterer, at selvom der er taget alle rimelige skridt for at sikre, at oplysningerne 

på dette Website var præcise på det tidspunkt, de blev lagt på Websitet, så er oplysningerne 

tilvejebragt på et "som de er og forefindes"-grundlag, i den fulde udstrækning den gældende 

lovgivning tillader det og som beskrevet i nedenstående.  

Cookies  

Websitet kan anvende cookies. Du bør læse vores Databeskyttelsespolitik, som udgør en del af 

Vilkårene i kraft af denne henvisning.  

 

Links 

Websitet kan indeholde links til tredjeparters websites. Disse links er indsat alene som en hjælp og 

indebærer ikke nogen form for anbefaling fra CNP Santander Insurance af indholdet på sådanne 

websites fra tredjeparter. CNP Santander Insurance er ikke ansvarlig for indholdet på tredjeparters 

websites, der er linket til, og afgiver ikke nogen form for indeståelse vedrørende indholdet eller 

nøjagtigheden af materialet på pågældende tredjeparters websites, der er linket til. Hvis du beslutter 

at tilgå links til tredjeparters websites, gør du det på egen risiko og i overensstemmelse med de vilkår 

og betingelser, der er gældende for pågældende websites. 

 

Adgang til Websitet og Brugeradfærd 

Websitet er alene til personlig brug. Oplysninger, data eller materiale på Websitet må ikke anvendes 
til erhvervsmæssige formål. Særligt er brug af enhver form for automatiseret system eller software til 
at udtrække oplysninger, data, materiale, herunder skadesanmeldelsesrelaterede oplysninger fra 
Websitet ("screen scraping") eller lignende ulovlige aktiviteter, forbudt. CNP Santander Insurance 
bemyndiger dig til at læse og downloade oplysningerne ("Materialet") på Websitet alene til din egen 
personlige brug. Denne bemyndigelse udgør ikke en overdragelse af ejendomsretten til Materialet, og 
kopier af Materialet er underlagt følgende begrænsninger:  

1. du skal beholde alle de kopier af Materialet, som du downloader, og respektere 
ophavsrettigheder og andre meddelelser om rettigheder indeholdt i Materialet,  

2. du må ikke på nogen måde ændre Materialet eller gengive eller i offentligheden vise, opføre, 
distribuere eller på anden måde anvende Materialet til noget offentligt eller erhvervsmæssigt 
formål,  

3. du må ikke overdrage Materialet til nogen anden person, medmindre du giver pågældende 
meddelelse om, og de accepterer at være bundet af, forpligtelserne i henhold til disse Vilkår 
og Betingelser,  

4. du må ikke anvende grafik fra dette Website separat uden samtidig at anvende den tilhørende 
tekst, og  

5. du skal i alle kopier af Materialet angive kilden til det pågældende Materiale med passende 
ordlyd.  
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Ved fortsat anvendelse af Websitet, accepterer du, at du vil overholde alle yderligere begrænsninger 
anført på dette Website i dets til enhver tid gældende udformning. 

CNP Santander Insurance har ophavsretten og eventuelle andre rettigheder til alt Materiale på 
Websitet og andet anført Materiale. Websitet, herunder alt Materialet, er ophavsretsligt beskyttet i 
hele verden. Du accepterer, at du vil overholde ophavsretslovgivningen i hele verden ved anvendelse 
af Websitet, og at du vil forhindre uberettiget kopiering af Materialet. Medmindre andet udtrykkeligt 
fremgår heraf, giver CNP Santander Insurance ikke nogen udtrykkelig eller stiltiende rettighed til dig 
til patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller forretningshemmeligheder. 

Du accepterer ikke at anvende Websitet eller forårsage eller tillade Websitet anvendt: 

 på en måde, der udgør en fare for eller forringer driften, kvaliteten eller integriteten af 
Websitet eller driften, kvaliteten eller integriteten af noget telekommunikationsnetværk, 

 til noget erhvervsmæssigt formål, herunder nogen former for screen-scraping som anført 
ovenfor, direkte markedsføring, undersøgelser, konkurrencer eller pyramidesystemer, eller 
at anvende Websitet til at deltage i eller forårsage andres deltagelse i fremsendelsen af 
kædebreve, junkmails, spam, duplikerende eller uanmodede beskeder, samt reklame- eller 
promotionmateriale, 

 til at høste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder email-adresser, 
uden deres samtykke, 

 til at distribuere, downloade, uploade eller transmittere nogen former for materiale, der 
indeholder virus, trojanske heste, orme (worms), ”time bombs”, cancel bots eller andre 
skadelige eller farlige programmer, 

 på nogen måde, der strider mod vilkårene eller betingelserne hos nogen 
internetserviceudbyder, hvis ydelser du anvender. 

Vi forbeholder os retten til når som helst at suspendere eller lukke adgangen til Websitet uden varsel 
og påtager os intet ansvar i tilfælde af, at Websitet ikke er tilgængeligt hele tiden. Vi forbeholder os 
retten til uden varsel at nægte brugere adgang til Websitet eller en del deraf og til at afvise at stille 
ydelserne til rådighed for brugere, der misligholder disse Vilkår for Websitet. 

ETHVERT FORSØG FRA NOGEN PERSON PÅ AT BESKADIGE DETTE WEBSITE ELLER UNDERMINERE DETS 
DRIFT KAN UDGØRE OVERTRÆDELSE AF STRAFFERETLIG ELLER CIVILRETLIG LOVGIVNING. CNP 
SANTANDER INSURANCE FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT TAGE RETSLIGE SKRIDT MOD SÅDANNE 
PERSONER. 

 

Fraskrivelse af garantier og ansvarsbegrænsning 

Du anerkender og accepterer, at:  

a) Du benytter dette Website på egen risiko. Websitet er en service, der stilles til rådighed, som 

den "er og forefindes". Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige som stiltiende, 

herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til et 

bestemt formål, kompatibilitet, sikkerhed, nøjagtighed, ikke-krænkelse eller noget andet 
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formål. Hverken CNP Santander Insurance eller nogen af vores respektive licensgivere, 

licenstagere, serviceudbydere eller leverandører garanterer, at Websitet eller nogen 

funktionalitet på Websitet vil fungere uden afbrydelser, eller at de er fuldstændigt fejlfrie, at 

eventuelle fejl vil blive rettet, eller at Websitet er frit for virus og andre skadelige faktorer eller 

komponenter.  

b) Vi anbefaler, at du sikrer vigtige data, udviser forsigtighed og ikke er afhængig af, at servicen 

altid fungerer og præsterer korrekt.   

c) CNP Santander Insurance har taget alle rimelige skridt for at sikre, at oplysningerne på 

Websitet er præcise, opdaterede og i overensstemmelse med gældende regler, men der gives 

ikke nogen form for garanti vedrørende Websitets nøjagtighed, rigtighed, rettidighed, 

pålidelighed eller fuldstændighed.   

 

Dermed fraskriver CNP Santander Insurance sig ansvaret for eventuelle direkte, indirekte eller særlige 

tab eller følgetab eller tab som følge af fejl eller mangler ved dette Website eller manglende mulighed 

for at anvende Websitet. Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at CNP Santander Insurance (i den 

udstrækning det tillades i lovgivningen) ikke er ansvarlig for nogen indirekte, hændelig eller særlig 

skade, følgeskader, krav om pønalt begrundet erstatning, eller andre indirekte tab af enhver art, 

herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af avance, goodwill, data eller tab af andre 

immaterielle aktiver (selv hvor vi er blevet oplyst om risikoen for sådanne tab), som følge eller resultat 

af din anvendelse af eller manglende mulighed for at anvende Websitet. 

For at undgå tvivl bemærkes det, at CNP Santander ikke kan holdes ansvarlig for nogen skade på dit 

computerudstyr som følge af brug af dette Website. Dette påvirker dog ikke vores ansvar for 

eventuelle konsekvenser, der ifølge gældende lovgivning ikke kan fraskrives.  

Disse ansvarsfraskrivelser er gældende i den udstrækning, det tillades i lovgivningen. 

Immaterielle rettigheder: 

Medmindre andet udtrykkeligt er anført, er alle immaterielle rettigheder på dette Website vores 

ejendom. Sådanne immaterielle rettigheder omfatter (men er ikke begrænset til) ophavsrettigheder 

til oplysninger, grafik, billeder og tekst på Websitet. Du er ikke berettiget til helt eller delvist at kopiere 

eller distribuere vores Website uden vores forudgående skriftlige samtykke med undtagelse af 

kopiering eller distribuering til din egen personlige brug. Alle CNP Santander Insurance varemærker, 

der refereres til på vores Website, er varemærker (registreret eller ikke registreret), som tilhører CNP 

Santander Insurance Europe DAC og CNP Santander Insurance Life DAC og de koncerner, som de er en 

del af i Irland og/eller andre lande. Du er ikke berettiget til at bruge sådanne varemærker uden 

forudgående skriftligt samtykke fra CNP Santander Insurance. Andre navne på produkter og selskaber 

gengivet på vores Website kan være varemærker (registreret eller ikke registreret), der tilhører deres 

respektive ejere.   

 

CNP Santander Insurance erklærer ikke og garanterer ikke, at anvendelse af materialet på Websitet 

ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder.  
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Lovvalg og værneting 

Websitet er oprettet i henhold til og er underlagt lovgivningen i Irland. I tilfælde af 

uoverensstemmelser er alle parter underlagt domstolene i Den Irske Republiks kompetence.  Du 

erklærer hermed ubetinget og uigenkaldeligt, at du underkaster dig de irske domstoles 

enekompetence. 

Hvis nogen kompetent myndighed finder, at et eller en del af disse Vilkår for Websitet på nogen måde 
er ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, sletter vi pågældende vilkår eller del fra de resterende Vilkår, 
der fortsat vil være gyldige og have retskraft i den fulde udstrækning tilladt i henhold til irsk lovgivning. 

Ingen handling, undladelse eller forsinkelse fra vores side kan fortolkes som et afkald på vores 
rettigheder eller beføjelser i henhold til disse vilkår og betingelser for Websitet, medmindre andet er 
aftalt skriftligt med os. 

 

Tilhørsforhold 

Dette Website er udelukkende beregnet til at tilgås af personer over 18 år med bopæl i Danmark. Vi 

indestår ikke for, at materialet på vores Website er egnet eller tilgængeligt for brug i andre lande end 

Danmark. Hvis du vælger at tilgå vores Website fra steder uden for Danmark, er sådan tilgang på dit 

eget initiativ, og du er selv ansvarlig for, at pågældende anvendelse er i overensstemmelse med lokal 

lovgivning.  

  

Medmindre andet tydeligt er angivet, udgør oplysningerne på Websitet ikke et tilbud eller en 
opfordring til køb af et forsikringsprodukt eller andre produkter eller ydelser. 

 

Ejendomsret til oplysninger overført til CNP Santander Insurance og oplysninger tilvejebragt af dig  

For at kunne bruge visse Ydelser på dette Website kan du være påkrævet først at registrere dig hos 

os. Du accepterer at afgive sande, præcise og opdaterede oplysninger om dig selv som foranlediget af 

registrerings- og ansøgningsblanketterne på dette Website. Hvis nogen af de oplysninger, du afgiver, 

er usande, upræcise, ufuldstændige eller ikke opdaterede, eller hvis CNP Santander Insurance har 

rimelig grund til at mistænke, at sådanne oplysninger er usande, upræcise, ufuldstændige eller ikke 

opdaterede, kan CNP Santander Insurance efter eget valg vælge at suspendere eller lukke din adgang 

til Websitet. Derudover accepterer du, at CNP Santander Insurance ikke påtager sig noget ansvar over 

for dig eller tredjemand, hvis CNP Santander Insurance lukker din adgang til Websitet eller Ydelserne 

eller Materialet på Websitet uanset årsagen dertil.  

Alle oplysninger, fx data, spørgsmål, kommentarer og forslag, med undtagelse af personoplysninger 

overført til CNP Santander Insurance via Websitet, via email, elektronisk eller på anden vis, vil blive 

betragtet som ikke-fortrolige samt ikke-beskyttet og vil blive CNP Santander Insurances ejendom. CNP 

Santander Insurance er berettiget til at anvende sådanne oplysninger, med undtagelse af 
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personoplysninger, herunder eventuelle ideer, begreber, viden og teknikker indeholdt eller beskrevet 

i korrespondance, til erhvervsmæssige formål.  

 

Med undtagelse af oplysninger, du afgiver i forbindelse med registreringsprocessen, eller som er 

specifikt anmodet om af os i forbindelse med anvendelsen af andre ydelser stillet til rådighed via dette 

Website, så ønsker vi ikke og anbefaler vi ikke, at du afgiver nogen form for fortrolige eller beskyttede 

oplysninger til CNP Santander Insurance via dette Website.  

Ved accept af disse Vilkår og vilkårene i Databeskyttelsespolitikken, accepterer du, at enhver oplysning 

eller ethvert materiale, som du eller personer, der handler på dine vegne, afgiver til CNP Santander 

Insurance med undtagelse af personoplysninger, ikke vil blive betragtet som værende fortrolige eller 

beskyttede. Ved afgivelse af sådanne oplysninger eller materiale til CNP Santander Insurance giver du 

CNP Santander Insurance en ubegrænset, uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri licens til at 

anvende, gengive, vise, offentligt fremføre, transmittere, distribuere og viderelicensere sådanne 

oplysninger og materiale til andre, og du accepterer endvidere, at CNP Santander Insurance frit kan 

anvende, og tillade at andre anvender, ideer, koncepter eller knowhow, som du eller personer, der 

handler på dine vegne, afgiver til CNP Santander Insurance. 

Du anerkender endvidere, at vi ikke ønsker eller anbefaler, at du afgiver – og du erklærer, at du ikke 

vil afgive – nogen form for oplysninger eller materiale til CNP Santander Insurance, som er 

ærekrænkende, truende, uanstændigt, chikanerende eller på anden vis ulovlige, eller som indeholder 

materiale ejet af tredjemand.  

CNP Santander Insurance vil alene anvende dine personoplysninger i overensstemmelse med 

Databeskyttelsespolitikken anført på Websitet . 

Meddelelser  

Meddelelser fra CNP Santander Insurance til registrerede brugere vedrørende deres anvendelse af 
Websitet, Ydelserne og Materialet vil blive sendt pr. email. Meddelelser vedrørende ændringer af 
Databeskyttelsespolitikken eller disse Vilkår og Betingelser vil i alle tilfælde blive anført på Websitet.  

Almindelige vilkår  

CNP Santander Insurance forbeholder sig retten til når som helst efter eget skøn uden varsel helt eller 
delvist at ændre, justere, tilføje eller fjerne dele af disse Vilkår. Du bør regelmæssigt besøge Websitet 
og læse de gældende vilkår og betingelser, som du er bundet af. Ændringer i disse Vilkår træder i kraft, 
når de bliver lagt på Websitet. Din fortsatte anvendelse af Websitet, dets Services og Materiale efter 
en ændring af Vilkårene vil blive betragtet som accept af eventuelle ændringer.  

CNP Santander Insurance er berettiget til når som helst uden varsel at lukke, ændre, suspendere eller 
ophøre med dele af Websitet, herunder tilgængeligheden af funktioner på Websitet. CNP Santander 
Insurance kan også indføre begrænsninger på visse funktioner og services eller begrænse din adgang 
til hele eller dele af Websitet uden varsel og uden ansvar. CNP Santander Insurance er berettiget til at 
opsige bemyndigelser, rettigheder og licenser givet i ovenstående.  

https://www.clpnet.com/customer/resources/doc/cnpsdk/PrivacyPolicy.pdf
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Disse Vilkår, Databeskyttelsespolitikken og eventuelle andre supplerende vilkår, der henvises til på 
Websitet, udgør den fuldstændige aftale mellem dig og CNP Santander Insurance i forbindelse med 
din adgang til og anvendelse af Websitet. Hvis en voldgiftsdommer eller kompetent domstol, uanset 
årsagen dertil, måtte finde, at nogen bestemmelser i disse Vilkår eller en del deraf er uden retskraft, 
skal pågældende bestemmelse håndhæves i videst muligt omfang i overensstemmelse med hensigten 
i Vilkårene, og de resterende Vilkår skal fortsat være fuldt ud gældende og i kraft. I tilfælde af opsigelse 
eller ophør vil fraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne i Vilkårene fortsat være gældende.  

 

Personoplysninger og sikkerhed 

Vi modtager personoplysninger om dig, når du registrerer dig på vores Website eller skriver en email 

til os.   

CNP Santander Insurance respekterer og beskytter privatlivet hos de personer, der tilgår Websitet, og 
bruger dets funktioner og/eller services. For yderligere oplysninger om, hvordan CNP Santander 
Insurance anvender personoplysninger, bedes du læse vores Databeskyttelsespolitik, som udgør en 
del af Vilkårene i kraft af denne henvisning.  

Kontakt os  

Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående Vilkår for brug af Websitet, bedes du rette dem til 
compliancereporting@cnpsantander.com  

https://www.clpnet.com/customer/resources/doc/cnpsdk/PrivacyPolicy.pdf

