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FORSIKRINGSBETINGELSER FOR

HUNDEANSVARSFORSIKRING
1.0

HUNDEANSVARSFORSIKRING
I tilslutning til lov nr. 726 af 24. oktober 1986
med senere ændringer.

1.1

HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?
Forsikringen dækker det erstatningsansvar forsikringstageren måtte pådrage sig i henhold til
lov nr. 380 af 26. juni 1969, med senere ændringer.

1.2

3.0

FORSIKRINGSSUM
Forsikringssummen fremgår af policen.

4.0

ÆNDRING AF FORSIKRINGSBETINGELSER
OG PRÆMIETARIF
Hvis selskabets forsikringsbetingelser eller
præmietarif for forsikringer af samme art som
nærværende ændres sker tilsvarende ændringer for denne forsikring fra førstkommende
hovedforfaldsdato, med mindst 1 måneds
skriftligt varsel.
Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere
disse ændringer, kan forsikringen opsiges med
14 dages varsel til ændringsdatoen.

5.0

INDEKSREGULERING
Præmien for denne forsikring reguleres på
grundlag af ”Det summariske lønindeks for
den private sektor ” – AUGUST, som offentliggøres af Danmarks Statistik.
Skulle ovennævnte indeks ophøre, er selskabet berettiget til at fortsætte reguleringen
på basis af et andet af Danmarks Statistik
offentliggjort indeks.

6.0

LOVGIVNING/VEDTÆGTER/
FÆLLESBETINGELSER
For forsikringen gælder i øvrigt, Lov om forsikringsaftaler, ”Fællesbetingelser for alle forsikringsarter” samt selskabets vedtægter.

7.0

UDVIDET DÆKNING
Såfremt det af policen fremgår, at der er tegnet udvidet dækning, er forsikringen udvidet
til at dække den skade – såvel personskade
som tingskade – den forsikredes hund måtte
påføre medvirkende ikke sagesløse personer,
under deltagelse i et af en hundeforening afholdt arrangement eller under individuel træning, dog ikke skade på figuranters beskyttelsestøj.

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE:
Skade forårsaget af forsikringstageren med forsæt.

1.2.2

Skade, der tilføjes forsikringstageren eller
dennes husstand.

1.2.3

Bøder eller omkostninger ved straffesager.

1.2.4

Skade på ting, medens disse lånes, lejes, benyttes, befordres, repareres eller opbevares af
forsikringstageren og/eller hans husstand.

1.2.5

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

1.2.6

Hundekennel.

2.0

SKADEOPGØRELSE
Såfremt der rejses eller kan forventes rejst
erstatningskrav mod den sikrede, skal selskabet straks underrettes herom og enhver
forhandling med skadelidte må overlades til
selskabet.
Sikrede må derfor hurtigst muligt levere selskabet alt materiale vedrørende sagen og
bistå selskabet med tilvejebringelse af alle
nødvendige eller ønskede oplysninger og medvirke til afværgelse af for vidtgående eller
uberettigede fordringer.
Såfremt kravet giver anledning til retssag,
føres denne i sikredes navn. Den sikrede er
pligtig til straks at underrette selskabet om
alle retslige skridt og overlade selskabet eller
dennes advokat at varetage hans interesser i
enhver henseende. Alle omkostninger som foranlediges ved at den sikrede ikke efterkommer
foranstående bestemmelser, udredes af den sikrede.

(Som eksempel på denne dæknings virkeområde kan nævnes udstillinger, opvisninger,
konkurrencer, kåringer og mentaltests).
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