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1. Et par ord til indledning

Af den sum kan erstatningen for tingskader
dog maksimalt udgøre 40 %.

Disse betingelser skal sammenholdes med
din police og Fællesbetingelserne.

Forsikringen er udvidet, så den dækker
person- eller tingskade påført figuranter,
dommere el.lign. under deltagelse i
konkurrencer, udstilling eller træning/dressur,
også selvom pågældende ikke er sagesløs i
Hundelovens forstand.

Denne forsikring er en lovpligtig
ansvarsforsikring og dækker den hund/de
hunde, der er anført i policen.
Forsikringen dækker dig som forsikringstager
og din husstand, samt de personer, der som
besiddere, efter aftale med dig og/eller på
dine vegne, i kortere tidsrum har fået overladt
hunden/hundene til pasning o.a.
Ved husstand forstås familiemedlemmer,
herunder plejebørn, der bor hos dig, samt
personer der henholdsvis er gift med/lever i
fast parforhold med dig eller hjemmeboende
børn.
Forsikringen ophører ved hundens dødsfald,
eller hvis den skifter ejer. Husk at give os
besked i sådanne situationer. Den nye ejer er
dækket, indtil en ny forsikring er oprettet, dog
aldrig længere end 14 dage. Den nye ejer
hæfter for gældende selvrisiko.

2. Forsikringens pris
Prisen på din hundeforsikring afhænger af
antallet af hunde, der skal dækkes.

3. Forudsætning for dækning
Hunden skal være registeret hos Dansk
Hunderegister og være mærket med
øretatovering eller chip. Racen skal være
lovlig i henhold til Hundeloven.

Hvalpe under 16 uger er meddækket på
moderens forsikring under samme husstand.
Dækningen gælder i Danmark (dog ikke
Grønland og Færøerne).
Forsikringen dækker desuden under rejser i
Europa i indtil tre måneder fra afrejsedato.
I udlandet dækkes det erstatningsansvar,
som sikrede kan pådrage sig efter det
pågældende retsområdes bestemmelser dog højest med de anførte
forsikringssummer.

5. Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke skade på dig eller
på andre sikrede personer/besiddere,
ligesom forsikringen ikke dækker skade på
ting eller dyr, som besidderen og de til
husstanden hørende personer ejer, har til lån,
leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring,
bearbejdning eller behandling, har sat dig i
besiddelse af eller har i varetægt af anden
grund.

4. Forsikringen dækker
Forsikringen dækker det erstatningsansvar,
som ifølge Hundeloven påhviler den sikrede.
Forsikringssummen udgør max 10.000.000
kr.
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