Hundesyge- og –livsforsikring
For at kunne tegne hundesyge- og –livsforsikring, skal der tegnes hundeansvarsforsikring i
selskabet. Der er krav om helkundeforhold, dvs. min. indboforsikring + 1 forsikring (udover
hundeforsikringen).
Forsikringen omfatter alle hunde, men dog ikke hunde, der er ulovlige i henhold til hundeloven,
samt blandingsracer, hvori disse indgår.
Hunden skal være registreret i Dansk Hunderegister og skal tillige være ID-mærket i form af
mikrochipning, øre- eller lysketatovering.
Hunden skal være sund og rask på tegningstidspunktet og have modtaget de gængse vaccinationer
mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus, samt de af Lægemiddelstyrelsen
godkendte og anbefalede revaccinationer.
I forbindelse med indtegning skal kunden skrive under på det elektroniske acceptbilag eller
blanketten ”Hundesygeforsikring”.
Forsikringen kan KUN antages, hvis hunden er fuldstændig sund og rask.
Sygeforsikring
Sum: 25.000 kr. (2015)
Selvrisiko: 10% af regningen + 750 kr. (2015) pr. behandlingsperiode. En behandingsperiode er et
sygdomsforløb af højst 60 dages varighed.
Forsikringen tegnes ikke til hunde, der er under 2 måneder eller mere end 5 år gamle på
tegningstidspunktet.
Ved hunde, der er mere end 3 år gamle, skal der foreligge en sundhedsattest fra dyrlægen, som ikke
er over 14 dage gammel.
Der gælder en karensperiode fra tegningstidspunktet på 30 dage. Dette gælder dog ikke for hvalpe,
der indtegnes mens de er mellem 2 og 3 måneder gamle. Ved ulykkestilfælde gælder der ingen
karenstid.

Livsforsikring

Sum på 5.000 kr.
For hunde, der er fyldt 2 måneder, men endnu ikke fyldt 5 år, kan der tegnes en sum på 5.000 kr.
For hunde, som er fyldt 1 år, kræves sundhedsattest fra dyrlægen. Attesten må højst være 14 dage
gammel.

Sum på 10.000 kr.
For hunde, der er fyldt 1 år, men endnu ikke fyldt 3 år, kan der tegnes en sum på 10.000 kr.
Der kræves sundhedsattest fra dyrlægen, der max. er 14 dage gammel på tegningstidspunktet.
Uanset summens størrelse gælder det, at summen afskrives med 20% pr. år efter hundens fyldte 7.
år og bortfalder ved hundens 11. år.
Ved dødsfald som følge af sygdom er der en karensperiode på 60 dage.
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