Hundeforsikring
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskab: If Skadeforsikring

Produkt: Hundeforsikring

De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Forsikringens police og vilkår gælder forud
for dette dokument i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse og dette dokument.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
I Danmark er det lovpligtigt at have en hundeforsikring med ansvarsdækning. I tillæg til ansvarsforsikringen kan købes Hund Plus eller
Hund Super som bl.a. dækker udgifter i forbindelse med sygdom, ulykke, operation, kræftbehandling, genoptræning og udleveret medicin.
Der kan også vælges andre tilvalgsdækninger: Udvidet ansvar, Liv og Opdrætter.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Hund Ansvar:

Hund Ansvar

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker dit erstatningsansvar, hvis din hund forvolder skade på andre
mennesker, ting eller dyr.
Rejser af op til 1 måneds varighed

Personskade, der tilføjes dig eller din husstand
Skade på ting, som du eller din husstand ejer, har til
låns, leje eller opbevaring, samt sat jer i besiddelse af
Ansvar for slædehunde

Tilvalgsforsikringer

Uden for Europa.

Hund Plus

Hund Plus

Sygdom og tilskadekomst, også for hunhundens
hvalpe ( 8 uger)

Tyggeskader og tandbehandling

Kejsersnit

Fødselskomplikationer (dog dækkes hundens første
akutte kejsersnit)

Kiropraktor

Uden for Europa.

Akut tandskade efter en ulykke

Hund Super

Røntgen, ultralydsscanning og lignende.

Kosmetiske operationer

Hund Super

Grå stær

Operation/indgreb hvor hunden er i fuld narkose

Alternative behandlinger

Kræftbehandling

Uden for Europa.

MR- og CT-scanning
Laboratorieudgifter

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Dyrlægeordineret genoptræning

Hund Plus

Udleveret receptpligtig medicin

Kejsersnit, hvor hundens liv ikke har været i fare

Behandling af allergi

Max 1 kejsersnit i hundens liv

Rejser af op til 3 måneders varighed.

For visse hunderacer dækkes kejsersnit ikke.

Tilvalgsdækninger

Hund Super

Udvidet ansvar
Personskader som din hund påfører et andet menneske som frivilligt udsætter sig selv for fare, fx i klub- eller foreningsøjemed.
Tingskade på hundepassers ejendele.

Genoptræning påbegyndt senere end 1 måned efter ordinering
Genoptræning ud over 4 måneder
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Kræftbehandling på hunde hvor behandlingen starter
efter hunden er fyldt 6 år

Liv

For visse hunderacer dækkes allergibehandling ikke

Dødsfald og bortkomst inkl. aflivning og kremering

Proteseoperationer

Hvis hunde brugt til jagt eller opdræt permanent mister evnen til jagt eller opdræt.

Generelle begrænsninger

Opdrætter
Hvis køber gør brug af deres reklamationsret efter køb
af hvalp

Sygdom/skade opstået før forsikringens start/ikrafttræden
Arvelige eller medfødte sygdomme
Transportudgifter.

Ekstra kejsersnit og udvidelse af hvalpedækning fra 8
til 12 uger.

Hvor er jeg dækket?
Norden: Forsikringen dækker i henhold til hundelovens regler
Grønland: Forsikringen dækker i henhold til stedlige/lokale sædvaner, idet hundeloven ikke er gældende i Grønland
Europa: Forsikringen dækker ophold af op til 1 måneds varighed med Hund Plus og op til 3 måneder med Hund Super.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Kontakt os, hvis:
•
•
•
•
•

Hunden dør
Hunden forsvinder
Ved sygdom/tilskadekomst skal du anmelde skaden hurtigst muligt til os, samt indsende dyrlægeregningen
Hunden sælges eller på anden måde får ny ejer
Du og/eller hunden flytter.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen kan betales helårligt med girokort eller månedligt med BetalingsService.
Det fremgår af opkrævningen, hvornår sidste rettidige betalingsdag er.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder fra den dato, du vælger, når du køber forsikringen, dog tidligst købsdatoen.
Forsikringen gælder for en 1-årig periode og bliver automatisk fornyet, indtil enten du eller vi skriftligt opsiger den.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan fortryde købet af forsikringen i op til 14 dage fra du har modtaget din police. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag,
helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende.

Opsigelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb, eller med 14 dages varsel i indtil 14 dage efter afslutningen af en skade.
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Du kan også opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr.

