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Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse 
forsikringens vilkår 09-04 (Vilkår for Hundeansvar). Du finder dem her. 
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette 
produktark. Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har 
tilvalgt og fravalgt. 

 
Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Har du hund, skal du have en ansvarsforsikring – den er lovpligtig. Læs mere om forsikringen her. 

 
 

Hvad dækker den? 

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

 Figurantdækning, som dækker figuranter i 
forbindelse med hundetræning, konkurrencer 
o.l. 
 

 

Hvad dækker den ikke? 
 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 

 

 
Er der nogen begrænsninger af dækningen? 

ǃ Personskade dækkes med op til 10 mio. kr. 
og tingskade med 2. mio. kr. 

 

 

0
9
-4

 _
E

U
-I

P
ID

 0
6

.1
8

 

 

http://www.bornbrand.dk/om-os/find-dine-vilkaar
http://www.bornbrand.dk/privat/hundeansvarsforsikring/
http://www.bornbrand.dk/privat/hundeansvarsforsikring/
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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 på Bornholm   

 
 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

Når der sker en skade 

- Sker der en skade, skal det hurtigst 
muligt anmeldes til os på  
www.bornholmsbrand.dk 

 
 

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 kan betale forsikringen via 
Betalingsservice eller få sendt opkrævninger 
via alm. post, hver gang forsikringen skal 
betales. 

 
 

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, hvis du giver os besked senest 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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