
Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Hund ansvar
Vi dækker ikke, hvis hunden skader en person, der passer 
den, eller ting, der tilhører personen. Vi dækker heller ikke 
skader på dig og dine ting.

Vi dækker ikke, hvis hunden gør skade på ting eller dyr, som 
du har lånt, lejet eller på anden måde har i din varetægt.

Hund sygdom og ulykke 
Vi dækker ikke tyggeskader og omkostninger til medicin, 
som udleveres, eller som du køber efter behandling.

Vi dækker ikke udgifter, hvis du ikke kan dokumentere, at 
hunden er vaccineret med højest to års mellemrum mod 
hundesyge, parvovirus diarré, smitsom leverbetændelse 
og andre sygdomme, hvor Veterinærdirektoratet kræver 
vaccination.

Hund liv
Vi dækker ikke, hvis hunden bliver stjålet eller  
bortkommer, eller hvis den dør eller må aflives som følge  
af en sygdom, lidelse eller skade, som den fik, inden  
forsikringen trådte i kraft.
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Hundeforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Produkt: Privatsikring Hund

Hvad dækker den ikke?
Sygdom og følger heraf, hvis de opstår eller er  
symptomgivende inden for de første 30 dage efter,  
at forsikringen trådte i kraft.

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores hundeforsikring. Du kan læse de komplette betingelser, se mere om forsikringen og  
vores forbrugerinformation på privatsikring.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen  
udgør aftalen mellem os. I dokumentet her omtaler vi de forsikrede personer med 'du' eller 'din'.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Hundeforsikringen er til dig, som besidder en eller flere hunde. Du kan nøjes med den lovpligtige ansvarsforsikring eller udvide  
forsikringen til fx også at dække udgifter hos dyrlægen i tilfælde af sygdom eller en ulykke.  

Hvad dækker den? 
Forsikringen omfatter den hund, som står i policen. Vi dækker 
med op til de forsikringssummer, der står i din police. 

Hund ansvar
Vi dækker det erstatningsansvar, som hundens besidder 
har ifølge hundeloven. Hundens besidder kan være dig, 
øvrige personer i din husstand eller andre personer, der 
midlertidigt passer din hund. 
Vi dække, hvis din hund kommer til at skade fremmede  
personer, andres ting og andre dyr. Skader opstået  
under træning, konkurrence, udstilling og lignende er  
også dækket. 

TILVALG
Hund sygdom og ulykke 
Hund liv.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark og på udlandsrejser i op til tre måneder.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Du skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsikringen. 
–  Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
–  Du skal betale til tiden. 
–  Du skal kontakte os, hvis hunden bliver solgt, bortgivet eller dør. 
–  Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.
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Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus en måned mod et mindre gebyr. 
Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr. Du kan læse mere om vores gebyrer på privatsikring.dk/gebyrer.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber ét år ad gangen. Vi forlænger den automatisk for yderligere et år,  
medmindre du opsiger den inden. 

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage. Du kan betale forsikringen  
pr. måned, kvartal, halvår eller år via Betalingsservice eller indbetalingskort.
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