Hundeforsikring
Forsikringsbetingelser

Hvis en indtruffen skade er dækket ved
anden forsikring, dækker denne forsikring
først i anden række.

Hundeansvarsforsikring
i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

For hundeansvarsforsikringen gælder4
nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Hundeforsikring.

Ved ansvarskade bør De altid overlade det
til selskabet at tage stilling til, om De har
ansvaret for skaden.
Deres anerkendelse af erstatningsansvar
forpligter kun Dem selv - ikke Codan.
De kan derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale
en erstatning, som ikke er omfattet af dækningen.

Deres hundeansvarsforsikring kan
omfatte en af følgende dækninger:
•
•

hundeansvarsdækning
udvidet hundeansvarsdækning

Hvilken dækning, der er gældende, fremgår af
Deres police.

Hundeansvarsdækning
1
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Dækningen gælder i Danmark (dog ikke på
Grønland og Færøerne).

2
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Dækningen omfatter ikke:
Skade på besidderens person og på personer tilhørende besidderens husstand.
Skade på ting og dyr tilhørende
besidderen/forsikringstageren og dennes
husstand, samt skade på ting og dyr disse
personer har til lån, leje varetægt eller
transport.

HUA-C

hver

forsikrings-

10.000.000 kr for personskade og
2.000.000 kr for skade på dyr og ting.
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Dækningens ophør
Hvis en af dækningen omfattet hund afhændes eller dør, skal meddelelse herom
gives til Codan, hvorefter dækningen
udgår. Dette gælder dog ikke hvis, der anskaffes en ny hund.

Hvilket ansvar er dækket?
Dækningen omfatter forsikringstagerens
hund(e) og dækker det erstatningsansvar
som i følge hundeloven påhviler besidderen af hunden.
Besidderen er forsikringstageren og medlemmer af dennes husstand, men også
personer,
som
midlertidigt
passer
hunden(e).
Det fremgår af policen, hvor mange hunde,
der er omfattet af dækningen.

Forsikringssum
Der er dækning for
begivenhed med indtil:

Hvor gælder dækningen?

Ved rejser og midlertidigt ophold i Europa
dækkes i indtil 3 måneder.

Anerkendelse af erstatningsansvar.

Udvidet hundeansvarsdækning
7

Hvilket ansvar er dækket?
Dækningen er som anført i afsnit 1-6.
Herudover omfatter dækningen ansvar for
person- og tingskade, som hunden forvolder under deltagelse i træning, konkurrence, udstillinger eller lignende og som er
arrangeret af Danmarks Politihundeforening, Hjemmeværnet, Danmarks Civile
Hundeførerforening, Dansk Brugshundeklub, Århus Hundeførerforening, Danske
Jagthunde Registrering eller specialklubber under D.J.R., Dansk Kennel Klub eller
specialklubber under D.K.K.
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