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Dette faktaark giver dig et generelt overblik over forsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du
forsikringsbetingelserne for hund på www.lokal.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du en police. Det vil af policen fremgå
hvilke dækninger, selvrisici og summer der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Hundeforsikringen omfatter en standard dækning, som indeholder både den lovpligtige ansvarsforsikring samt det udvidede
ansvar, som opstår under hundetræning og ved udstillinger. Forsikringen kan også udvides til den komplette dækning, hvor
hundesyge kan tilvælges, den giver tryghed, hvis din hund bliver syg eller kommer til skade.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

ü

Her er nogle eksempler på, hvad forsikringen
ikke dækker:

Lovpligtig ansvar

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker, hvis din
hund gør skade på andre mennesker, ting eller dyr.

û

Lovpligtig ansvar inkl. figurant
- Skade på ting og dyr, som
forsikringstageren, besidderen eller dennes
husstande ejer eller har til brug, lån eller
lejet.
- Skader forvoldt af hvalpe, der er mere end 4
måneder gamle.
- Skade forvoldt med fortsæt.

û

Hundesygeforsikring
- Forbyggende undersøgelser.
- Neutralisering (kastration eller sterilisation)
samt abortindgreb.
- Fødselshjælp.
- Røntgenfotografering.
- Skader sket under udførelse af erhverv.
- Behandling af arvelige og medførte lidelser.
- Skader som er opstået før forsikringens
ikrafttræden.

Hvis den forsikrede hund er en tæve, er dennes hvalpe
også omfattet af ansvarsforsikringen indtil de er 4
måneder gamle.

ü

Udvidet ansvar (figurantdækning)

Den udvidet ansvarsforsikring dækker, hvis hunden
laver skade på personer, ting eller dyr i forbindelse
med deltagelse i et hundeklub- eller
foreningsarrangement f.x. hundetræning,
hundeudstillinger og hjemmeværnsarrangementer.
Dette gælder også, selvom skadelidte selv medvirker
til skaden, som fx træner eller dommer.
Derudover dækker den udvidet ansvarsforsikring, hvis
hunden er skyld i en personskade på en evt.
hundepasser eller dennes husstand.
Den udvidede ansvarsdækning dækker også, hvis
hunden laver personskade på husstandens egne børn,
hvis de er under 14 år.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

TILVALG

ü

Hundesygeforsikring

Dækker mange af dine udgifter til dyrlægeregninger,
hvis din hund bliver syg eller kommer til skade.

!

Lovpligtig ansvar inkl. figurant
- Dækker personskade op til 10.000.000. kr.
og tingskade op til 2.000.000 kr.

!

Hundesygeforsikring
- Max forsikringssum 26.300 (2018).
- En behandlingsperiode kan højst vare 120
dage fra første dyrlægekonsultation.
- Der er en karensperiode på 30 dage ved
sygdom på denne dækning, når forsikringen
nytegnes. Overtages forsikringen fra andet
selskab er der ingen karansperiode.
Tilskadekomst og tandskade er dækket fra
den dag forsikringen træder i kraft.
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Hvor er jeg dækket?

ü
ü

Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke på Grønland og Færøerne).
Forsikringen dækker under ophold i Europa (inkl. Grønland og Færøerne) i indtil 3 måneder fra afrejsedato.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give samtykke til, at Lokal Forsikring G/S må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan
administrere forsikringen.

-

Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte.
Du skal betale din forsikring til tiden.
Du skal give os besked, såfremt hunden skifter ejer eller dør.
I skadestilfælde er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden.
Hvis du får en skade, skal du straks anmelde det til Lokal Forsikring G/S, samtidigt skal du give Lokal Forsikring G/S
de oplysninger, der er nødvendige for at behandle skaden.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales forud og første betaling skal ske ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte
forfaldsdage, som kan være aftalt til at være pr. måned, kvartal, halvår eller år.
Præmien betales via betalingsservice eller indbetalingskort.
Skadesforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om året en måned inden forsikringens årsdag (hovedforfald).
Resten af året kan du opsige dine forsikringer med løbende måned plus en måneds varsel mod at betale et gebyr.
Opsiger du forsikringen indenfor det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr.
Sælger du hunden, kan du opsige forsikringen uden opsigelsesgebyr fra den dato, hvor den nye ejer overtager hunden.
Du har gratis fortrydelsesret, 14 dage efter du har modtaget din police.
Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel
forsikringstageren som selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Du kan læse mere om vores gebyrer på www.lokal.dk.
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