Hundeforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: PenSam Forsikring A/S

FT-nr.: 53053

Produkt: Hundeforsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores hundeforsikring. Du kan se mere om forsikringen og øvrige betingelser på pensam.dk.
Hvis du indhenter et tilbud fra PenSam Forsikring, vil du også i tilbuddet samt i den medfølgende folder Værd at vide om forsikring kunne
læse relevante informationer om din kommende forsikring.
Vælger du at oprette en forsikring hos PenSam Forsikring, vil du i betingelserne og policen, der tilsammen udgør aftalen med PenSam
Forsikring, kunne læse alle vilkår for din forsikringsaftale.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Privat lovpligtig ansvarsforsikring samt frivillig sygeforsikring og andre tilvalgsforsikringer for hund

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen gælder for forsikringstager, der er ejer
af hunden og for besidder af hunden.



Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på
ting og dyr, som ejer/besidder eller
medlemmer af ejers/besidders husstand pga.
lån, leje, opbevaring m.m. har i deres
varetægt



Personskader på ejer/besidder af hunden
eller på medlemmer ejer/besidders husstand
dækkes ikke, medmindre der er tegnet
udvidet ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringens dækningssum
5 mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. for skade på
ting og dyr

Standarddækning

✓

Erstatningsansvar, som påhviler ejer iht.
gældende regler i hundeloven, er dækket

✓

Skader forvoldt af hunden opstået under
aktiviteter som hvalpemotivation, lydighed,
agility samt udstillinger og stævner i
foreningsregi

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

Skader forvoldt af hvalp op til 4 mdr., der
opholder sig hos forsikret moderdyr

Begrænsninger ved sygeforsikringen

✓

!

Tilvalg til standarddækning

✓

Udvidet hundeansvarsforsikring:
Dækker personskade på ejer/besidder af
hunden eller på medlemmer ejer/besidders
husstand

✓

Figurantdækning:
Udvidet dækning til ting- og personskade, som
den forsikrede hund måtte påføre medvirkende
ikke sagesløse personer under deltagelse i et
af en hundeforening afholdt arrangement eller
under individuel træning omhandlende
figuranttræning.

✓
✓

!

Der er visse racespecifikke begrænsninger.
Dette gælder også blandinger, hvor i racerne
indgår

Forsikringen dækker ikke sygdom og følger
heraf, der opstår eller er symptomgivende
indenfor 30 dage efter forsikringen er trådt i
kraft og efter udvidelse med tilvalgsforsikring.
Gælder dog ikke hvis forsikringen overtages
direkte fra andet selskab, og dette fremgår af
aftalen

!

Sygdomme, der er opstået eller er
symptomgivende før forsikringens/ tilvalgets
ikrafttræden, dækkes ikke.

Hundesygeforsikring:
Dækker udgifter til sygdom og tilskadekomst.
Medicindækning kan vælges som tillæg til
hundesygeforsikringen

Hvor er jeg dækket?

✓
✓
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Europa, når besidder har folkeregisteradresse i Danmark
Ved midlertidigt ophold i og rejse til udlandet i op til 3 måneder

1.0

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du har pligt til at betale præmien/forsikringen til tiden
Du skal sørge for, at hunden er vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus. Hunden skal
revaccineres efter vaccineproducentens anbefaling
Du skal i øvrigt sørge for vaccination af hunden samt for forebyggende behandling anbefalet af dyrlægen.
Du er forpligtet til at søge dyrlæge i tide samt til at følge dyrlægens anvisninger ift. behandling
Du skal hurtigst muligt anmelde skade og sygdom til PenSam Forsikring
Du er forpligtet til at skaffe de oplysninger, som PenSam Forsikring beder om, til bedømmelse af anmeldte skade

Hvornår og hvordan betaler jeg?

-

Præmien skal betales ved forsikringens ikrafttræden
Du kan betale via Betalingsservice, som vi kan tilmelde ved aftalens indgåelse, eller du kan få tilsendt et
indbetalingskort
Du kan betale årligt, halvårligt eller månedligt

Hvornår starter og slutter dækningen?

-

Dækningen træder i kraft fra den aftalte dato
Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og løber, til en af parterne opsiger aftalen med 1 måneds varsel til den
årlige fornyelsesdato.
Hundesygeforsikringen ophører ved opsigelse og altid, hvis hunden skifter ejer

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-
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Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til PenSam Forsikring
Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned

1.0

