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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores hundeforsikring. Du kan se mere om forsikringen og os på lb.dk, bauta.dk, runa.dk eller
lbforsikring-pfa.dk. Vælger du at købe en Hundeforsikring, får du vilkår og en police, der tilsammen er aftalen mellem dig og LB Forsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Hundeforsikring inkl. lovpligtig ansvarsforsikring. Mulighed for tilkøb af hundesygeforsikring.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen dækker den hund, der står på
policen. Hvalpe er dækket på moderhundens
ansvarsforsikring indtil de bliver overdraget til
nye ejere, dog højst indtil de fylder 4 måneder.

Forsikringen dækker kun det, der står på
policen eller i vilkårene. Det betyder fx:

8 Hundeansvar: forsikringen dækker ikke skader

STANDARDDÆKNINGER:

8 Hundeansvar: forsikringen dækker ikke

4 Ansvarsdækning: forsikringen dækker det

ansvar, man kan ifalde som ejer, medlem af
ejerens husstand og midlertidig passer af
hunden efter hundeloven. Vi dækker med op til
10 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved
skader på ting. Personskader på personer, der
midlertidigt passer hunden er dækket.
4 Figurantdækning: Ansvarsdækningen omfatter
skader på figuranter, dommer eller lignende
ved konkurrencer, udstillinger eller dressur.

på ejeren og husstandens ting.

skader på de ting, der tilhører personer, som
midlertidigt passer hunden.
8 Hundesyge: forsikringen dækker kun
sygdom, hvor de første symptomer viser
sig tidligst 30 dage efter, hunden blev
omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker
ikke behandling, der finder sted efter, at
forsikringen er stoppet, selvom sygdommen
eller skaden opstod i forsikringstiden.

TILVALGSDÆKNING:

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

• Hundesygedækning: forsikringen dækker

nødvendige dyrlægeudgifter til at undersøge og
behandle hunden, hvis den bliver syg eller syg
eller kommer til skade.
• Med hundesygedækningen erstatter vi dine
udgifter med op til 27.900 kr. (indeks 2021)
om året, dog højst 5.600 kr. (indeks 2021) for
laboratorieprøver.
• Ved hundesygedækningen betaler du selv de
første 990 kr. (indeks 2021) af udgifterne i
hver behandlingsperiode.

Forsikringen dækker ikke skader, der er
undtaget på policen eller i vilkårene. Der
gælder fx:

!

!
!

Hundesyge: forsikringen dækker ikke
behandling af sygdom, der skyldes at hunden
ikke er basisvaccineret og revaccineret
i overensstemmelse med dyrlægens
anbefalinger.
Hundesyge: forsikringen dækker ikke
forebyggende undersøgelser og behandlinger.
Hundesyge: forsikringen dækker ikke
behandling af sygdomme, der er undtaget i
forsikringsvilkårene.

Hvor er jeg dækket?
4 Forsikringe dækker i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og under rejser og ophold i udlandet indtil 3 måneder.
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Hvilke forpligtelser har jeg?
·
·
·
·

Du skal give os de korrekte oplysninger, når du køber forsikringen.
Du skal betale til tiden.
Du skal straks anmelde skader til os.
Du skal give os besked, hvis hunden dør eller skifter ejer.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at du har modtaget den første opkrævning. Vi opkræver betaling helårligt. Du kan mod tillæg vælge at betale halvårligt eller månedligt (du kan kun vælge
månedlig betaling, hvis du har valgt hundesygedækning). Du kan vælge mellem at betale via Betalingsservice,
som koster 6 kr. pr. gang eller indbetalingskort, som koster 30 kr. pr. gang. Vælger du at betale månedligt, er det et
krav, at du betaler via Betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker fra den aftalte dato. Herefter løber den et år ad gangen, indtil den bliver opsagt. Vi kan opsige
eller ændre forsikringen med 30 dages varsel til den årlige fornyelse eller med 14 dages varsel efter en skade.
Forsikringen stopper ved ejerskifte, eller hvis hunden dør. Ny ejer er dog dækket, indtil anden forsikring er købt,
dog højst i 3 uger.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du har 14 dages fortrydelsesret. Fristen begynder, når du har modtaget en skriftlig besked fra os om, at forsikringen er trådt i kraft, og din police ligger på Min Side. Du skal fortryde skriftligt inden fristens udløb.
Du kan herefter altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Har du haft en skade, har
du også ret til at opsige forsikringen straks i indtil 14 dage efter, at vi har udbetalt erstatning eller afvist skaden.
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