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1. Hvor dækker forsikringen  

1.1 Forsikringen dækker uden geografiske grænser, så længe den 

person der besidder hunden, har fast bopæl i Danmark og er 

tilmeldt Folkeregisteret. 

 

2. Hvad dækker forsikringen  

2.1 Generelt  

2.1.1 Som hundeejer eller besidder af en hund, kan man blive ansvarlig 

for skader som hunden har forårsaget. 

2.1.2 Formålet med forsikringen er at udbetale erstatning, når de har 

pådraget Dem et ansvar som hundeejer/besidder og at friholde 

Dem, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod Dem. 

 

Dækningen omfatter ikke et erstatningsansvar, 

De har påtaget dem medmindre De er juridisk ansvarlig.  

 

Selvrisiko: ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr. 578,- 

(index 2015). Hvis anden selvrisiko fremgår af policen, bortfalder 

ovenstående selvrisiko.  

  

2.2 Hvilket ansvar er dækket  

2.2.1 Ansvar man som hundeejer måtte pådrage sig i henhold til lov nr. 

164 af 18. maj 1937 med senere ændringer om hunde for skader 

på sagesløs person eller skader på ting, herunder skade på dyr.  

 

2.3 Figurantdækning (kun meddækket såfremt det fremgår af 

policen) 

2.3.1 Figurantdækningen dækker de skader den forsikrede hund kan 

påføre de medvirkende personer eller deres ting, under deltagelse 

i træning, konkurrence, udstillinger og lignende.  

  

3. Hvad dækker forsikringen ikke  

3.1 Skade som hunden måtte forvolde på ejerens/besidderens person 

eller på personer tilhørende ejerens/besidderens husstand. 

  

3.2 Skade på ting, herunder dyr som hundens ejer/besidder ejer eller 

har til brug, lån, leje, opbevaring, bearbejdelse, behandling eller 

har sat sig i besiddelse af. 

 

3.3 Skade forårsaget af forsikringstageren med forsæt. 

 

3.4 Bøder og omkostninger ved straffesager. 

 

4. Skadeopgørelse 

4.1 Erstatningssummer  

 Ansvarsdækningen dækker med indtil følgende summer ved hver 

enkelt skade: 

 

 Ved personskade 5.000.000 kr. 

 Ved tingsskade og skade på dyr 2.000.000 kr. 

 

Ud over dækningssummerne betales udgiften til eventuelle 

sagsomkostninger, advokatsalær med mere. Endvidere betales 

eventuelle pådømte renter af erstatningsbeløbet.  

 

5. Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges  

Alternativ 1: 

Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders 

skriftlig varsel til et hovedforfald 

 

Alternativ 2: 

Forsikringen kan opsiges af forsikringstageren med 30 dages 

skriftlig varsel til udgangen af en kalendermåned.  

 

Ved anvendelse af alternativ 2, pålægges et gebyr på kr. 50,- 

såfremt forsikringen ikke har været i kraft i mindst et år, 

pålægges et gebyr på kr. 500,- 

 

5.2 Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstager som 

Vendsyssel indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter 

afvisning af skade, berettiget til at ophæve forsikringen med 14 

dages varsel. 

 

11 Fortrydelsesret 

11.1 I henhold til Forsikringsaftalelovens § 34 i, har De fortrydelsesret. 

 

11.2 Fortrydelsesfristen 

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De 

har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog 

tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, 

at forsikringsaftalen er indgået. Hvis De f.eks. modtager 

forsikringsbetingelserne mandag den 1., har de frist til og med 

mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag 

eller søndag eller grundlovsdag, d. 5. juni, kan De vente til den 

følgende hverdag. 

 

11.3 Hvordan fortryder De 

Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette 

forsikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Dette skal ske 

skriftligt. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt 

rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare 

postkvitteringen. 

 

Underretning og fortrydelse skal gives til: 

 

FORSIKRINGSSELSKABET 

VENDSYSSEL 

Brinck Seidelins Gade 6  

9800 Hjørring 

 


