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Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne
kan findes på NEM Forsikrings hjemmeside www.nemforsikring.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Hundeforsikringen består af en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker de skader, hunden forvolder på andre menneskers person og ting. Forsikringen
kan udvides til at dække ansvar for skader, der sker under klub- eller foreningsarbejde, f.eks. når man går til hundetræning eller er på udstilling med
hunden, samt en hundesyge- og livsforsikring.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Generelt



Skade på ejerens/besidderens/hundepasserens og
dennes husstands personer, ting eller dyr.



Skader på den forsikrede hund er ikke omfattet af
ansvarsforsikringen.



På hundesygeforsikringen er der visse sygdomme
(herunder kroniske og arvelige sygdomme) og
udgifter, der ikke er dækket.



Livsforsikringen dækker ikke, hvis hunden
omkommer i forbindelse med særlige hændelser.



Livsforsikringen dækker ikke, når hunden er fyldt 11
år.



Forsikringen omfatter den/de hunde, der er angivet
på policen.

Ansvarsforsikring



Dækker skade som din hund forvolder på andre
mennesker – sum 10 mio. kr.
Dækker skade som din hund forvolder på andre
menneskers ting/dyr – 2 mio. kr.

Figurantdækning (tilvalg)
Dækker ansvar for skader, som sker under klub- og
foreningsarbejde, f.eks. hundetræning.
Dækker som den almindelige
hundeansvarsforsikring, se ovenfor.
Hundesyge (tilvalg)
Dækker nødvendige dyrlægeudgifter til
undersøgelse og behandling af en række
sygdomme og ved tilskadekomst for den forsikrede
hund.
Livsforsikring (tilvalg)
Ved den forsikrede hunds død kommer en sum til
udbetaling.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!
!

Hvalpe, der er mere end 4 måneder gamle, er ikke
omfattet af moderens forsikring og skal derfor have
selvstændig forsikring.
På hundesygeforsikringen er der en selvrisiko, der
fremgår af policen. Erstatningen udgør 90% af de
dækningsberettigede udgifter.
På livsforsikringen er der en nedsættelse af
erstatningen, efterhånden som hunden bliver ældre.

Hvor er jeg dækket?




I Danmark og på Grønland (eksklusiv Færøerne).
I udlandet ved rejser og midlertidigt ophold af max. 3 måneders varighed.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.

-

Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.

Du skal betale til tiden.
Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af din police. F.eks. hvis du flytter, hvis du begynder at gå til
hundetræning eller på udstilling med hunden, hvis hunden dør eller bliver overgivet til ny ejer.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten.
Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der visse forudsætninger, der skal være
opfyldt.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen.
Forsikringen er årlig og fornys automatisk, indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af os.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Forsikringen skal opsiges skriftligt.

-

Forsikringen kan fortrydes indtil 14 dage efter forsikringens ikrafttrædelse, eller 14 dage efter du har modtaget vilkårene for
forsikringen (den seneste af de to datoer).

-

Endelig kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel i indtil én måned efter, en skade er afsluttet.

Forsikringen kan opsiges enten med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato eller med en måneds varsel til udgangen af
en måned mod et opsigelsesgebyr. Gebyret fremgår af vores hjemmeside.

