Hundeforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: ABCforsikring
Produkt: Hundesygeforsikring
Forsikringsgiver: Insr Insurance Group ASA, Norge Org.nr. 994 288 962

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. De gældende vilkår og betingelser for forsikringen fremgår af andre dokumenter. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der
er gældende. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens vilkår, ABCvilkår Hund 2018-1. Du finder dem på www.abcforsikring.dk.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Har du en hund, er det lovpligtig at have en ansvarsforsikring. Denne forsikring kan suppleres med en figurantdækning og sygeforsikring, som dækker din hund, hvis den bliver syg eller kommer til skade.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Ansvarsforsikringen dækker - fx
Skader på andre personer og skader på
andres ting og dyr, som din hund er skyld i

Hvornår dækker forsikringen ikke:
Skader, som hunden laver ved fx træning eller
foreningsarrangementer (dækkes på
figurantdækning)

TILVALG:
Sygeforsikringen dækker - fx
Diverse udgifter i forbindelse med hundens sygdom
og tilskadekomst
Aflivning og standard kremering, hvis det efter
dyrlægens skøn sker som følge af en
dækningsberettiget skade

Skader på dig selv eller andre i husstanden
Medfødte eller arvelige sygdomme og udviklingsforstyrrelser
Forebyggende behandling – fx vaccination og
tandrensning

Tandskader på blivende tænder (dog ikke
tyggeskader)
Figurantdækning dækker - fx
Skader, som hunden laver ved træning eller
foreningsarrangementer

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Følger efter ulykkestilfælde, der er sket før
dækningen er trådt i kraft.
Sygeforsikringen dækker op til det beløb, der
fremgår af policen.
Du kan købe sygeforsikringen, fra din hund er 8 uger,
og indtil den fylder 6 år.
Fra din hund fylder 10 år, falder sygeforsikringens
forsikringssum til 50 %, samt halvdelen af beløbet på
policen.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark, dog ikke Færøerne
og Grønland. I Europa er du dækket indtil 3 måneder
fra afrejsedato, hvis du har fastbopæl i Danmark og
er tilmeldt Folkeregistret.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes
til os på www.prosam.dk
Tyveri, røveri og seriehærværk skal også hurtigst
muligt anmeldes til politiet.
Ved ændringer
Du skal give os besked ved ændring af din risiko.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler som udgangspunkt én gang om året
på forsikringens årsdag. I de fleste tilfælde kan du
dog vælge, hvor ofte du vil betale.
Du skal betale forsikringen via Betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre
andet fremgår af policen.
Forsikringen fortsætter automatisk, hvis ikke den
opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du skal opsige forsikringen skriftligt.
Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om
året en måned inden forsikringens årsdag.
Resten af året kan du opsige din forsikring med
løbende måned plus 1 måneds varsel mod at betale
et administrationsgebyr.
Har du haft forsikringen i mindre end et år,
er gebyret større.
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