
Faktablad - Hundeforsikring
Dette faktablad indeholder de vigtigste oplysninger om vores Hundeforsikring. Når du 
køber forsikringen, modtager du en police, som beskriver, hvilket produkt du har købt. 
Forsikringsbetingelserne finder du på aros-forsikring.dk. Når du køber forsikring hos 
Aros Forsikring, får du post via vores hjemmeside aros-forsikring.dk/Min Side.

Hvad dækker forsikringen

Hundeansvarsforsikringen omfatter én hund og dækker 
erstatningsansvar, jf. hundeloven. Ansvarsforsikringen 
er med figurantdækning, så personer, der medvirker 
under træningen, og deres ting, er dækket. Ansvarsfor-
sikringen dækker også under deltagelse i konkurrencer, 
udstillinger, opvisninger, kåringer og parringer.

 Geografisk anvendelsesområde

Hundeansvarsforsikringen dækker i Danmark og under
rejse og ophold i det øvrige Europa i indtil 12 måneder.
Forsikringen dækker med de forsikringssummer, som de
pågældende lande kræver, dog maksimalt med de før-
nævnte forsikringssummer. 

Hvad dækker forsikringen ikke

Hundeansvarsforsikringen dækker ikke skade påført
sikrede eller familiemedlemmer, der hører til husstan-
den over 14 år. Er den forsikrede hund midlertidig i ple-
je, betragtes plejeren og dennes husstand som sikrede. 
Ansvarsforsikringen dækker heller ikke skade på ting, 
som de sikrede ejer, hæfter for, råder over i forbindel-
se med lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, 
bearbejdelse eller som af anden grund befinder sig i de 
sikredes varetægt.

Dette dækker forskringen ikke

Skader som følge af krig, jordskælv eller andre 
naturkatastrofer samt skader som følge af udløsning af 
atomenergi eller radioaktive kræfter, kan ikke anmel-
des.

Forsikringens ikrafttræden

Aftalen træder i kraft, når Aros Forsikring har antaget 
forsikringen, eller på en aftalt senere dato 

Forsikringens indbetaling

Forsikringen betales helårligt.
Ved halvårlig betaling tillægges 3 %.
Ved månedsvis betaling pålægges 3 %.

Forsikringens varighed

Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og fornyes, 
indtil enten du eller vi opsiger denne.

Betingelser for opsigelse

Forsikringen kan opsiges skriftligt senest 1 måned før 
forsikringsperiodens udløb. Forsikringen kan mod et 
gebyr opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en 
kalendermåned.   

 

  


