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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores hundeforsikring. Du kan også se mere om forsikringen, vores generelle forbrugerorientering og øvrige
betingelser på codan.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør aftalen mellem os.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Hundeforsikringen er til dig, som besidder en eller flere hunde. Du kan nøjes med den lovpligtige ansvarsforsikring eller udvide forsikringen til også
at omfatte en udvidet ansvarsdækning, som sikrer dig, hvis der opstår skader under hundetræning og ved udstillinger.

Hvad dækker den?

Hvilke forpligtigelser har jeg?

Generelt
Forsikringen omfatter den hund eller de hunde, som står på
policen. Den dækker også det erstatningsansvar, som dens eller
deres besidder har – det vil sige dig, din husstand og personer,
som midlertidigt passer hunden eller hundene.

– Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter
forsikringen.
– Du skal betale til tiden.
– Du skal kontakte os, hvis du begynder at deltage i træning,
udstillinger og konkurrencer med hunden, og hvis hunden dør.
– Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.

Hundeansvarsdækning
Vi dækker med op til 10 millioner kroner, hvis din hund kommer
til at skade fremmede personer og med 2 millioner kroner, hvis
den skader ting og andre dyr.

TILVALG
Udvidet hundeansvarsdækning
Vi dækker med op til 10 millioner kroner, hvis din hund kommer
til at skade fremmede personer og med 2 millioner kroner, hvis
den skader ting og andre dyr under træning, konkurrence,
udstilling og lignende.

Hvad dækker den ikke?

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber ét år
ad gangen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Er der begrænsninger af dækningen?

– Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald
uden gebyr eller i løbet af en måned plus en måned mod et
mindre gebyr.
– Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et
forhøjet gebyr.
– Du kan læse mere om vores gebyrer på codan.dk.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark og under rejser og midlertidigt
ophold i Europa i op til tre måneder.
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Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14
dage efter, at du har modtaget den første regning. Du kan betale
forsikringen pr. måned, kvartal, halvår eller år via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Vi dækker kun den eller de hunde, der står på policen.

Hundeansvarsdækning
– Vi dækker ikke, hvis hunden skader en person, der passer
den. Vi dækker heller ikke skader på andre personer i husstanden og deres ting.
– Vi dækker ikke, hvis hunden gør skade på ting eller dyr, som
du har lånt, lejet eller på anden måde har i din varetægt.
– Vi dækker ikke skader, der opstår under træning, konkurrence
og udstilling.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?

