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Her kan du læse en kort og ufuldstændig beskrivelse af vores hundeforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste 
forsikringsbetingelser, din police og vores til enhver tid gældende vedtægter, der udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Hundeforsikringen er til dig, som ejer en eller flere hund, og omfatter altid den lovpligtige ansvarsforsikring inkl. figurantdækning. Du kan udvide 
forsikringen, så den også omfatter hundesyge- og livsforsikring.    

Danmark

Hvad dækker den? 
 
Generelt 
Forsikringen omfatter den hund, som står på policen, og dækker det 
erstatningsansvar, som du, din husstand eller den person, der passer 
hunden, kan blive pålagt i henhold til hundeansvarsloven, hvis hun-
den forvolder skade på andre personer og/eller deres ting/dyr. 

Ansvarsforsikring inkl. figurantdækning
• Vi dækker med op til 10 millioner kr., hvis din hund forvolder 

skade på andre personer og med 3 millioner kr., hvis din hund 
forvolder skade på andres ting/dyr.

• Vi dækker også skade forvoldt af hunden ved deltagelse i figur-
antarbejde, som fx træning og udstilling. 

Tilvalg

Hundesygeforsikring
Vi dækker dine udgifter, hvis en dyrlæge undersøger, behandler eller 
plejer din hund på grund af sygdom eller ulykke. Som et tillæg hertil 
dækker vi også udgifter til receptpligtig medicin samt nødvendige 
udgifter til bl.a. kejsersnit, tandpleje, kastration/sterilisation mv. 

Livsforsikring
Vi dækker med den aftalte forsikringssum, hvis din hund går bort på 
grund af sygdom eller ulykke. 
 

 Hvad dækker den ikke?  

Generelt
Vi dækker ikke andre hunde, end den/dem der står på policen.

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Ansvarsforsikring inkl. figurantdækning 
• Vi dækker ikke, hvis hunden forvolder skade på dig, hundepas-

seren, en i din husstand eller personer tilhørende din husstand 
som fx ægtefælle/samlever, dog dækkes personskade på hus-
standens børn under 14 år. 

• Vi dækker heller ikke skade på ting eller dyr, som de ovenfor 
nævnte personer ejer eller på anden måde har i sin varetægt. 

• Vi dækker ikke skade på figurantens udstyr.  
 

Tilvalg

Hundesygeforsikring
Vi dækker ikke udgifter til bl.a. forebyggende behandling, genoptræ-
ning og alternativ behandling, som fx akupunktur.

Livsforsikring
Vi dækker ikke dine udgifter, hvis hunden bliver aflivet som følg af 
adfærdsforstyrrelser, tandsygdom eller komplikationer til sygdom/
skade, som ellers ikke erstattes af sygeforsikringen.

Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker i Danmark og under rejser/ophold i Europa/EØS 
i op til 1 år fra afrejsedagen.

Hvilke forpligtelser har jeg?

• Du skal give os korrekte oplysninger om hunden, når du opret-
ter forsikringen.

• Du skal straks give besked, hvis hunden afgår ved døden, eller 
hvis du sælger/overdrager hunden til ny ejer.

• Du skal betale til tiden.
• Du skal kontakte os, inden en behandling påbegyndes.  
• Du skal straks anmelde enhver skade til os.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft. Du kan betale 
forsikringen pr. måned, halvår eller år via indbetalingskort eller 
Betalingsservice. Vælger du at betale forsikringen månedligt eller 
halvårligt lægges 3 % til prisen for forsikringen.  

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen starter den dag, vi aftaler og løber et år ad gangen. 
Den fornyes automatisk, indtil enten du eller vi opsiger forsikringen. 
Livsforsikringen ophører dog, når hunden har opnået en vis alder, 
som afhænger af racen.   

Hvordan opsiger jeg aftalen?

• Du kan opsige forsikringen skriftligt senest en måned før hoved-
forfald. 

• Du kan også opsige forsikringen med 30 dages skriftlig varsel til 
udgangen af en kalendermåned mod at betale et mindre gebyr. 

• Efter enhver anmeldt skade kan du indtil 14 dage efter, at vi har 
udbetalt erstatning eller afvist skaden, opsige forsikringen med 
14 dages skriftlig varsel. 

• Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet 
gebyr. 


