
 

Hundeforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Gartnernes Forsikring GS    FT-nr. : 50295              Produkt : Familiens Dyreforsikring (HUND-03)  
 

Dette produktark indeholder en kort beskrivelse af vores hundeforsikring. Vælger du at tegne forsikringen, vil forsikringsaftalen bestå af 
din police og forsikringsbetingelserne. I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop 
din forsikring. Forsikringsbetingelserne beskriver hvem, hvor og hvad forsikringen dækker, hvordan du er dækket i forskellige situationer, 
og hvordan erstatningen beregnes. Du finder forsikringsbetingelserne på www.garfors.dk.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Hundeforsikringen består af den lovpligtige hundeansvarsforsikring, der dækker skader, som hunden forvolder på andres ting og andre personer. 
Forsikringen kan udvides med en sygeforsikring, som yder tilskud til nødvendige dyrelægeudgifter til undersøgelse og behandling på grund af 
sygdom og tilskadekomst. 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 

 Generelt 
Forsikringen dækker den/de hund(e), der er 
nævnt i policen. 
 

 Sygeforsikringen 
For sygeforsikringen gælder en selvrisiko pr. 
diagnose pr. behandlingsperiode.  
 
Tilskud udbetales for hver behandlingsperiode 
med 80 % af de dækningsberettigede dyrlæge-
udgifter, der overstiger selvrisikoen. 
 

 Dækninger 
Ansvarsforsikringen for hunde dækker det 
erstatningsansvar, som ifølge lov om hunde 
påhviler besidderen af hunden.  
Forsikringen dækker også skader opstået under 
deltagelse i aktiviteter såsom hvalpetræning, 
lydighed, agility samt udstillinger og stævner 
organiseret af klub eller forening. 
 
Forsikringen kan udvides til at omfatte den 
skade, såvel personskade som tingsskade, hunden 
forvolder på ikke sagesløse (uskyldige) under 
deltagelse i figurantarbejde såsom IPO træning, 
standarbejde, rondering, hyrdning, fastholdelse 
og bidearbejde organiseret af klub eller forening. 
 
Sygeforsikringen yder tilskud til nødvendige 
dyrlægeudgifter til undersøgelse og behandling 
på grund af : 
• Sygdom, der er symptomgivende tidligst 30 

dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. 
Dette gælder dog ikke, hvis sygeforsikringen 
overføres fra andet selskab. 

• Tilskadekomst forårsaget af en tilfældig, 
uforudsigelig, pludselig og udefra 
kommende indvirkning på legemet med en 
påviselig beskadigelse af dette til følge. 

 
 
 

 
  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

Nedenfor er nogle eksempler på skader, der ikke er 
dækket. Det fulde overblik får du i forsikrings-
betingelserne. 

 Sygeforsikringen dækker ikke udgifter til 
forebyggende undersøgelse/behandling samt 
kroniske lidelser. 

 Udgifter til behandling af sygdomme eller 
tilskadekomst, der er opstået før forsikringens 
ikrafttrædelsesdato. 

 Udgifter til behandling af psykiske lidelser og 
adfærdsproblemer. 

 Udgifter til behandling af arveligt eller 
racemæssigt betingede sygdomme/lidelser. 

 Behandling af tandsygdomme samt 
tandvedligeholdelse, herunder caries, 
tandkødsbetændelse, tandsten, fjernelse af 
tænder samt forlænget blød gane og bidefejl. 

 Udgifter til foder, herunder allergifoder og 
kosttilskud. 

 
  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

Nedenfor er nogle eksempler på skader, der ikke er 
dækket. Det fulde overblik får du i forsikrings-
betingelserne. 

! Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på 
hundens besidder. 

! Skader forvoldt af hvalpe, der er mere end 4 
måneder gamle, er ikke dækket på moderens 
forsikring. 

! Ansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for 
skade på dyr eller ting, som du eller øvrige 
personer, der på dine vegne midlertidigt 
passer hunden(e), ejer eller bruger, låner 
eller lejer, transporterer eller bearbejder eller 
af anden grund har i sin varetægt. 

! Udvidet hundeansvarsforsikring dækker ikke 
skade på figuranters beskyttelsespåklædning. 

! Sygeforsikringen dækker med en max sum pr. 
forsikringsår, som fremgår af policen. 
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Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker i Danmark (bortset fra Færøerne og Grønland).  
 Ved rejser og midlertidigt ophold uden for Danmark dækkes i indtil 3 måneder. 

 
 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

Ansøgning om tilskud 

- Ansøgning om tilskud sker ved indsendelse af den originale, kvitterede dyrlægeregning påført policenr. Regninger sendes 
til os umiddelbart efter endt behandlingsforløb. 

 
Anmeldelse af ansvarsskade 

- Hvis der rejses, eller der kan forventes rejst krav, der må antages at være dækket under forsikringen, skal du hurtigst 
muligt give os besked herom. 

 
Ved ændringer 

- Du skal give os besked, hvis en af forsikringen omfattet hund afhændes eller dør. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på de anførte forfaldsdage. 

Betaling opkræves via Betalingsservice eller ved indbetalingskort.  

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen tegnes for en periode på 1 år og forlænges automatisk løbende for yderligere 1 år ad gangen, medmindre den 
opsiges inden da. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 30 dages varsel til hovedforfald.  

Du kan endvidere som privat forbruger opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en vilkårlig kalendermåned mod at 
betale et gebyr. 

Efter en anmeldt skade kan du opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning. 
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