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Aros Hundeforsikring
Hundeforsikring hvem – hvad – hvor

1. Hvem omfatter forsikringen?

1.1 Dig som forsikringstager/besidder og din husstand
 Ved husstand forstår vi familiemedlemmer, ægtefælle/samlever og børn, der er tilmeldt samme folke- 

registeradresse som dig.
 Derudover omfatter forsikringen delebørn, når de opholder sig hos dig, og de ikke er omfattet af egen eller 

en anden forsikring.
 Endelig omfatter forsikringen plejebørn, der bor hos dig.

1.2 Den forsikrede hund
 Forsikringen omfatter den/de hunde, der er anført i policen.
 Hundeansvarsforsikringen omfatter også den forsikrede hunds hvalpe til de er 4 måneder gamle. Det er en 

betingelse, at hvalpene befinder sig hos den forsikrede hund.

2. Hvor dækker forsikringen?

2.1  Geografiske begrænsninger i Europa
 Forsikringen dækker uden geografiske begrænsninger i Europa, så længe den person, der ejer/besidder 

hunden har fast bopæl i Danmark. 

2.2  3 måneder fra udrejsedagen 
 Forsikringen dækker dog kun i indtil 3 måneder fra udrejsedagen fra Danmark.

3. Hvad omfatter og dækker forsikringen?

  Din forsikring omfatter altid ansvar og kan udvides med tilvalgsdækningerne i afsnit 8 - 9
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4. Fortrydelsesret

4.1 Fortrydelsesfristen
 Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:

• Den dag, hvor du modtager besked om, at forsikringsaftalen er indgået eller
• Den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten.

 Hvis du f.eks. har modtaget besked om aftalens indgåelse mandag den 1. og ligeledes har fået oplysning 
om fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og med mandag den 15 i den måned.

 Hvis du først har fået oplysningen om fortrydelsesretten senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og 
med onsdag den 17. i den måned.

 Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, Grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller 
nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

4.2 Hvordan fortryder du
 Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne un-

derretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb.
 Underretning skal gives til os med angivelse af policenummer. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har for-

trudt rettidigt, kan du f.eks. sende underretningen pr. anbefalet post og opbevare postkvitteringen.

5. Adgang til personoplysninger

 Du kan altid rette henvendelse til os og få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Du 
har også ret til at få ændret forkerte oplysninger. Ved henvendelse til os skal du oplyse dit kunde- eller 
policenummer.

 Du kan se vores persondatapolitik på vores hjemmeside www.aros-forsikring.dk. Her finder du også vores 
indsigtsblanket
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6. Generel information

6.1 Præmiens betaling
 Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte forfaldsdage.

 Betaling kan ske via Betalingsservice eller ved indbetalingskort.

 Vi sender en opkrævning til den opgivne betalingsadresse eller e-Boks. Hvis din betalingsadresse ændres 
skal vi straks underrettes.

 Sammen med præmien opkræver vi administrationsomkostninger, der dækker vores udgifter ved betalin-
gen. Vi opkræver også eventuelle lovpligtige afgifter til staten, som f.eks. skadeforsikringsafgift, storm-
flodsafgift, og bidrag til garantifond.

 Betaler du ikke til tiden, sender vi en rykker om betaling. Rykkerbrevet fremsendes tidligst 14 dage efter 
forfaldsdagen. Vi oplyser samtidig om konsekvenserne af for sen betaling, herunder ophør af forsikringen, 
hvis præmien ikke er blevet betalt senest 21 dage efter afsendelsen af rykkerbrevet. Vi er berettiget til at 
opkræve et gebyr, der dækker udgifterne i forbindelse med rykkerbrevet.

 Rykker om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse eller e-Boks.

6.2 Indeksregulering
 Prisen fastsættes efter den til enhver tid gældende tarif. Prisen, den maksimale dækningssum og selvrisiko 

for hundesygeforsikring indeksreguleres hvert år. 
 Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører 

udgivelsen af dette indeks, kan vi bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. Indekset for første kvartal 
året før danner grundlag for reguleringen.

6.3 Forsikring i andet selskab (dobbeltforsikring)
 Har du tegnet en forsikring mod samme type skade i et andet forsikringsselskab, er der tale om dobbelt-

forsikring, og du skal anmelde skaden til begge selskaber. Vi betaler ikke erstatning for skader, som du 
modtager fuld dækning for hos et andet forsikringsselskab. Har det andet selskab begrænset dækning i 
tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme begrænsninger i forsikringen hos os. Dermed er vi og det 
andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig erstatning.

6.4 Opsigelse
6.4.1 Normal opsigelse
 Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og vedvarer, indtil enten du eller vi opsiger denne med mindst 

en måneds skriftlig varsel til hovedforfald.

6.4.2   Opsigelse ved skade
 Når vi har modtaget en skadeanmeldelse, kan både du og vi indtil 14 dage efter betaling af erstatning eller 

afvisning af skaden, opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel.
 I stedet for at opsige forsikringen kan vi inden for samme frist gøre en fortsættelse af forsikringen betinget 

af særlige vilkår og priser.

6.4.3  Ekstraordinær opsigelse
 Du kan altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For benyttelse af 

denne ekstraordinære opsigelsesmulighed er vi berettiget til at opkræve et gebyr.
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6.5 Klagemuligheder
 
 Klageansvarlig
 Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag for at få en revurde-

ring. Hvis du efter en fornyet henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte vores kla-
geansvarlige på:

 Aros Forsikring GS 
Att.: Klageansvarlig  
Viby Ringvej 4B, 8. 
8260 Viby J 
E-mail: klage@aros-forsikring.dk

 
 Ankenævnet for Forsikring
 Hvis du, efter modtagelse af svar fra vores klageansvarlige, stadig er utilfreds, kan du klage til: 
 
 Ankenævnet for Forsikring 

Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Telefon: 3315 8900 
E-mail: Ankeforsikring@ankeforsikring.dk

 Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: 
1)  Os 
2)  Ankenævnet for Forsikring 
3)   Forsikringsoplysningen (Forsikring & Pension) 

Philip Heymans Allé 1 
2900 Hellerup 
Telefon: 4191 9191 
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7.  Lovpligtig hundeansvar 

7.1   Hvad dækker forsikringen
 Forsikringen dækker det erstatningsansvar for skader, som den forsikrede hund forvolder på personer, ting 

og dyr, og som ifølge gældende dansk lovgivning og retspraksis, påhviler ejeren/besidderen af hunden.

7.2  Forsikringssummer
 Forsikringen dækker med indtil:
 Kr. 10.000.000 for personskade
 Kr. 3.000.000 for skade på ting, herunder dyr. 
 Summerne bliver ikke indeksreguleret.

7.3  Hvad dækker forsikringen ikke
•  Personskade, som hunden forvolder på forsikringstageren eller personer i husstanden, samt besidder 

og personer i dennes husstand.
•  Skade på dyr og ting, som forsikringstageren, besidderen eller deres husstande ejer eller har til brug, 

lån, leje, opbevaring, bearbejdning, behandling, befordring, har sat sig i besiddelse af eller af anden 
grund har i deres varetægt.
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8.  Udvidet hundeansvar – figurantdækning 

 (Gælder kun, hvis det er valgt)

8.1    Forsikringen dækker
 Forsikringen dækker erstatning for skade på personer, ting og dyr forvoldt af hunden, og som de forsikrede 

efter gældende lovgivning og retspraksis er blevet erstatningsansvarlige for under deltagelse i et hunde-
klub- eller hundeforeningsarrangement. Dette gælder også, selvom skadelidte ved sin deltagelse selv har 
medvirket til skaden. 

8.2 Forsikringssummer
 Forsikringen dækker med indtil:
 Kr. 10.000.000 for personskade.
 Kr. 3.000.000 For skade på ting, herunder dyr. 
 Summerne bliver ikke indeksreguleret.

8.3  Hvad dækker forsikringen ikke
•  Personskade, som hunden forvolder på forsikringstageren eller personer, der tilhører dennes husstand, 

samt besidder og personer i dennes husstand.
•  Skade på dyr og ting, som forsikringstageren, besidderen eller deres husstande ejer eller har til brug, 

lån, leje, opbevaring, bearbejdning, behandling, befordring, har sat sig i besiddelse af eller af anden 
grund har i deres varetægt. 

•  Skade på figuranters beskyttelsespåklædning.
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9. Hundesygeforsikring 

 (Gælder kun, hvis det er valgt)

9.1  Hvilke hunde kan sygeforsikres
•  Alle sunde og raske hunde, som er fyldt 8 uger, men endnu ikke 6 år. Er hunden fyldt 4 år, men endnu 

ikke 6 år, skal der foreligge en sundhedsattest eller journaludskrift fra dyrlægen, hvor hundens sygehi-
storik fremgår. Sundhedsattesten eller journaludskriften må ikke være over 14 dage gammel. Udgiften 
til en sundhedsattesten afholdes af forsikringstager. Ved overførsel fra andet selskab kræves ingen 
sundhedsattest.

•  Hunden skal være vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirusdiarré. Den skal 
revaccineres efter gældende og godkendte vaccinationsanbefalinger fra Lægemiddelstyrelsen og med 
de korrekte intervaller for den pågældende vaccine, som skal være godkendt i Danmark.

•  Hunden skal være ID mærket i form af microchipning, øre- eller lysketatovering. Hunden skal også 
være registreret i Dansk Hunderegister.

• Forsikringen tegnes individuelt og omfatter den/de hund(e), der er nævnt på policen.

9.2  Karenstid 
 Der er en karenstid på 30 dage fra forsikringen er trådt i kraft. Udgifter til behandling og efterbehandling 

af sygdomme eller skader, der opstår og er symptomgivende de første 30 dage efter forsikringens ikraftda-
to er ikke dækket. Dette gælder også skjulte lidelser. 

 Der er ingen karenstid ved ulykkestilfælde.

9.3 Forsikringstagers forpligtelser 
• Det er forsikringstagers pligt at holde en syg eller tilskadekommen hund under dyrlægebehandling og 

søge dyrlæge i tide. Forsikringstager skal nøje følge dyrlægens forskrifter for behandling, herunder 
indlæggelse på klinik eller hospital. 

• Det er forsikringstagers pligt - for egen regning - løbende at sørge for vaccination og øvrig smittefore-
byggelse af hunden, hvis en smitsom sygdom truer ifølge veterinærmedicinske og/eller Den Danske 
Dyrlægeforenings anbefalinger. Dette gælder også, såfremt nye sygdomme måtte opstå. 

• Det er forsikringstagers pligt at forsyne selskabet med fyldestgørende oplysninger og dokumentation, 
som kan have betydning for bedømmelsen af en anmeldt skade eller sygdom. 

• Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger om hunden hos dyrlæge eller anden sagkyndig. For-
hindres selskabet i dette kan forsikringen opsiges af selskabet med 14 dages varsel. 

9.4 Geografisk område 
 Forsikringen dækker behandlinger foretaget i Europa af autoriseret dyrlæge. 

9.5  Hvornår ophører sygeforsikringen 
 Sygeforsikringen er livsvarig, jf. dog punkt 6.4.2.

9.6    Hvad dækker sygeforsikringen
•  Sygeforsikringen dækker dyrlægeudgifter ved nødvendig undersøgelse og behandling af en syg eller 

tilskadekommen hund. 
•  Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadi-

gelse af legemet til følge. 
•  Ved beskadigelse af hundens ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påvi-

selig beskadigelse til følge.
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9.7    Forsikringen dækker nødvendige udgifter til
• Nødvendig undersøgelse, herunder laboratorieundersøgelser, behandling og operation af hunden: 

      � Hos dyrlæge
      � På dyreklinik
      � På dyrehospital

• Nødvendigt ophold på dyrehospital og/eller klinik. 
• Medicin, forbindingsmateriale, narkose og andet relevant materiale som dyrlægen giver hunden i for-

bindelse med konsultation eller indlæggelse på dyrehospital og/eller klinik. 
• Aften- og helligdagskonsultation, hvis der er tale om sygdom eller ulykke, der kræver øjeblikkelig be-

handling.
• Diagnostiske undersøgelser, herunder røntgenfotografering, kontrastundersøgelse, elektrokardiografi og 

endoskopi, termografi og lignende.
• Kejsersnit og fødselskomplikationer dækkes højst en gang, hvis hunden ikke har fået foretaget et kej-

sersnit før, og hundens eller hvalpenes liv har været i fare. 
      � Kejsersnit dækkes ikke for tæver af racer, som almindeligvis skal forløses ved kejsersnit.

• Tandbehandling som følge af ulykkestilfælde erstattes med maximalt kr. 6.000 pr. år.
• Behandling af tumors i mundhulen dækkes op til to gange i hundens liv.
• Behandling og operation for diskusprolaps dækkes maximalt én gang i hundens liv.
• Knæoperationer erstattes maximalt to gange i hundens liv. 
• Ledbåndsoperationer og ledoperationer dækkes maximalt to gange i hundens liv.
• Skader i og omkring øjet opstået i forbindelse med ulykkestilfælde dækkes. Endvidere dækkes: 

       � Hornhindesår 
       � Glaukom
       � Betændelsestilstande 
       � Pannus. 
• Entropion samt ektropion relaterede lidelser dækkes kun for hunde, der er fyldt 2 år. 
• Indgreb i og omkring øjet, herunder ætsning og skrabning af blinkhinder og conjunktiva dækkes kun 

for hunde, som er fyldt 2 år. 
• Forsikringsdækningen for øjenlidelser udgør maximalt kr. 6.000 pr. år.
• Sterilisation, kastration (neutralisering) dækkes kun i forbindelse med sygdomme som: 

      � Tumorsygdomme i testis
      � Tumorsygdomme 
      � Pyometra i vagina, livmoder eller æggestokke.

• Forsikringstager skal, såfremt selskabet kræver det, dokumentere årsagen til indgrebet via analyser 
eller laboratorieprøver. 

• Akupunktur behandling op til to gange i hundens levetid. Der dækkes maximalt kr. 3.000 pr. år. 
• Akupunktur er kun dækket, såfremt der er tale om en dækningsberettiget diagnose. Behandling i for-

bindelse med bl.a. HD er således ikke dækningsberettiget.
• Aflivning og kremering dækkes, hvis aflivning sker i umiddelbar tilslutning til behandling af syg eller til-

skadekommen hund, hvor dyrlægen direkte tilråder og anbefaler aflivning på grund af en sygdom eller 
skade omfattet af forsikringen. 

      � Udgifter til obduktion dækkes ikke.
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9.8  Sygeforsikringen dækker ikke udgifter til:
• Transport i forbindelse med ulykke eller sygdom. 
• Skader sket under jagt, hvis skaden er dækket under jagtforsikring. 
• Skader sket under udførelse af erhverv.
• Behandling af psykiske lidelser og adfærdsproblemer. 
• Behandling af arvelige eller medfødte lidelser samt afledte lidelser, herunder navlebrok og kryptorchis-

me. 
• Indsættelse af proteser samt amputation af lemmer. Amputation dækkes dog i særlige tilfælde efter 

forhåndsgodkendelse af selskabet. 
• Anvendt, ordineret eller udleveret medicin eller medicinsk foder (se dog pkt.9.7.) og udgifter til kemo-

terapi, stråling og insulin.
• Alternativ behandling, herunder:

      � Kiropraktik
      � Homøopati 
      � Laserbehandling
      � Agreaterapi
      � Løbebåndsterapi 
      � Lignende ydelser. 

• Medicinske bade mod bl.a. lopper og lus samt udgifter til behandling mod orm. Vitamin- og mineralbe-
handling samt vaccination. 

• Kosmetiske og plastiske indgreb herunder indgreb, der søger at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere 
tilstande, uanset disse er racetypiske og indgrebet eventuelt vil afhjælpe sygdomsdisposition. 

• Udgifter til hudfoldsoperationer, læbefoldsoperationer og fjernelse af overflødig hud. Alle øjen- og hud-
sygdomme hos racerne: Shar Pei, Mastino Napolitano, Fransk Bulldog, Engelsk Bulldog, Amerikansk 
Bulldog og Chow Chow dækkes ikke. 

• Røntgenfotografering af hofteledsdysplasi og eventuel behandling for samme og heraf afledte lidelser 
dækkes ikke. Udgifter ved behandling af osteochondrose, ledmus og albuedysplasi, fejludvikling af 
knogler, led eller sener samt heraf afledte lidelser. 

• Fertilitetsundersøgelser/behandling, undersøgelser og behandling i forbindelse med drægtighed, fødsel 
og diegivning, nervøs graviditet og hormonbehandling i relation til dette. 

• Forebyggende undersøgelser, behandling eller sundhedseftersyn, undersøgelser med henblik på at-
testudstedelse, attester, massage, svømmetræning, fysioterapi og lignende. 

• Indlæggelse eller behandling som følge af komplikationer opstået i tilslutning til en behandling, som 
ikke er omfattet af forsikringen.

• Ledoperationer på hunde under 15 måneder. Gælder dog ikke ved ulykkestilfælde. 
• Organtransplantationer af enhver art. 
• Skader, som er opstået før forsikringens ikrafttræden samt forværring af disse skader eller følger heraf. 
• Tandsygdomme, caries, tandrensning, fjernelse af mælketænder eller skader herpå, komplikationer 

som følge af tandsten samt forlænget blød gane og bidefejl dækkes ikke.
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Aros Hundeforsikring
Skade

10. Skadebehandling og erstatningsudbetaling

10.1  Lovpligtig hundeansvar og udvidet ansvarsforsikring (figurantdækning)
 Enhver ansvarsskade skal straks anmeldes til selskabet, når erstatningskravet rejses eller formodes at ville 

blive rejst. 
 Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade. 
 Sker der en skade, skal det altid overlades til Aros Forsikring at bedømme om der foreligger et erstatnings-

ansvar for den indtrufne skade. Anerkender forsikringstageren eller andre af de sikrede selv erstatnings-
pligten- og/eller kravet, risikerer sikrede selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, 
idet et tilsagn af denne art ikke er bindende for Aros Forsikring.

10.2  Sygeforsikring
 Enhver skade skal straks anmeldes til Aros Forsikring. Det er din pligt at få behandlet hunden hurtigst mu-

ligt. Af dyrlægeregningen skal hundens identitet (tatoverings- eller chipnummer, race, navn, køn og alder), 
behandlingsdato, behandlingsform og diagnose fremgå.

 


