
 

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S  FT-n r.   : 53106    
 Danmark        Produkt  : Hundeansvarsforsikring  

Hundeansvarsforsikringens forsikringsbetingelser findes på Forsikringsselskabet Vendsyssels hjemmeside. 

 Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Hundeansvarsforsikring der omfatter det antal hunde, der fremgår af policen. Hundeansvarsforsikringen er en lovpligtig forsikring jævnfør   
Hundeloven § 8 stk. 2. 

 

 

Hvad dækker den?  
 
� Det erstatningsansvar for person- eller ting- 
        skade som sikrede måtte pådrage sig jf.  
        Hundeloven.  

 
     Forsikringen kan udvides til at omfatte udvidet  
     dækning (figurant dækning), som dækker          
     figuranter i forbindelse med hundetræning,  
     konkurrencer o.lign.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hvad dækker den ikke?  
 

� Skade forårsaget af forsikringstageren med 
forsæt. 

� Skade, der tilføjes forsikringstageren eller 
dennes husstand. 

� Bøder eller omkostninger ved straffesager. 
� Skade på ting, mens de lånes, lejes, benyttes, 

   befordres, repareres eller opbevares af            
   forsikringstageren og/eller forsikringstagerens 
   husstand. 

� Skade på ting, der tilhører personer hos hvem 
hunden var i pleje. 

� Hvis forsikringstageren gør sig skyldig i 
assurancesvig. 

 

Jævnfør forsikringsbetingelserne punkt  3 til 3.4 og 
forsikringsbetingelser for alle forsikringsarter. 

        

 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

 

! Personskader dækkes med max. 5.000.000 kr.  

! Tingskader dækkes med max. 2.000.000 kr.   

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg?  
 

- I en skadessituation skal sikrede begrænse skaden samt anmelde skaden til selskabet snarest muligt jævnfør  
         fællesbetingelser for alle forsikringsarter. 

 

 

 

 



 

Hvornår og hvordan betaler jeg?  
 

Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og her efter forfalder præmien enten helårligt, halvårligt, kvartårligt 
eller månedligt. Ved halvårlig betaling tillægges 3% og ved kvartålig betaling tillægges 5%. Præmien betales via BS eller 
via indbetalingskort. Ved månedlig betaling er det er krav fra selskabets side, at præmien betales via BS. 
Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 
 

Forsikringen træder ikraft på den aftalte dato såfremt dækningen er accepteret af FORSIKRINGSSELSKABET 
VENDSYSSEL A/S. Forsikringen træder ud af kraft når den opsiges af forsikringstageren, et andet forsikringsselskab eller 
FORSIKRINGSSELSKABET VENDSYSSEL A/S. Forsikringen kan ligeledes træde ud af kraft, såfremt præmien ikke bliver 
betalt jævnfør fællesbetingelser for alle forsikringsarter.   

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen?  
 

Forsikringen kan opsiges af sikrede med 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb (hovedforfald). Forsikringen kan 
ligeledes opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en måned, for dette opkræves et gebyr. Sikrede og selskabet kan i 
forbindelse med en anmeldt skade, opsige forsikringen med 14 dages varsel jævnfør fællesbetingelser for alle 
forsikringsarter punkt 5. 
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