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FT-nr. : 53070

Produkt : Hundeforsikring

Når du køber en hundeforsikring hos Alka, får du en police og forsikringsbetingelser. Af policen fremgår det hvilke dækninger, selvrisici og summer, der
gælder. Det fremgår også, hvis der er dækninger, som din police ikke omfatter, og om der gælder særlige vilkår for din forsikring. Vær opmærksom på,
at dette faktaark giver dig et generelt overblik over hundeforsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du de fulde forsikringsbetingelser, der
gælder for vores hundeforsikring (HF-02A) på www.alka.dk/hundeforsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
En hundeforsikring er en lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker, hvis din hund forvolder skade på andre personer eller deres ting. Forsikringen kan
også udvides til at dække udgifter til behandling af din hund, hvis den bliver syg eller kommer til skade samt en livsforsikring, hvis din hund dør.



Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Lovpligtig ansvarsforsikring:

Lovpligtig ansvarsforsikring:

✓

Lovpligtig hundeansvar op til 10 mill. kr. pr.
forsikringsbegivenhed ved personskade



Personskade på hundens ejer og plejer, og personer i
disses husstande

✓

Lovpligtig hundeansvar op til 3 mill. kr. pr.
forsikringsbegivenhed ved tingskade



Skade på ting og dyr, som ejes eller besiddes af ejer,
plejer eller af personer i disses husstande

✓

Person- og tingskade på figurant og dommer ved
konkurrence, udstilling, lydighedstræning mv.




Skade forvoldt med fortsæt

✓

Hvis den forsikrede hund er en tæve, dækkes dennes
hvalpe også af ansvarsforsikringen indtil de er 4
måneder

Tilvalgsdækninger

Skade på rekvisitter, der anvendes til træning

Hundesygeforsikring:
 Udgifter til udleveret medicin
 Arvelige og medfødte lidelser der er kendetegnende for
racen
 Adfærdsproblemer og udviklingsforstyrrelser

Hundesygeforsikring:

 Sygdom/lidelser opstået før køb af forsikringen

Sygdom og tilskadekomst, herunder udgifter til:
 Undersøgelser

 Diegivning og falsk drægtighed
 Kastration, sterilisation og kemoterapi ved kræft

 Behandling

 Efterbehandling af kroniske lidelser

 Ophold på dyrehospital eller dyreklinik

 Forebyggende undersøgelser og behandlinger

 Medicin under konsultation og indlæggelse
 Genoptræning
 Massage
 Fysioterapi
 Kiropraktorbehandling
 Allergiundersøgelse og -behandling
Hundelivsforsikring:
 Hundens død som følge af sygdom eller tilskadekomst
 Hundens død som følge af aflivning efter dyrlæges
vurdering pga. sygdom eller tilskadekomst
 Udbetaling af valgt forsikringssum
 Udgifter til kremering

 Behandling af tænder og tandkød
 Dysplasi og heraf afledte lidelser
 Kosmetiske indgreb, hjælpemidler og proteser
 Aflivning, der ikke er medicinsk begrundet
 Besidder har handlet groft uagtsomt eller forsætligt
Hundelivsforsikring:
 Hundens død inden for de første 30 dage efter køb af
forsikringen, eller ved lidelser opstået før køb af
forsikring
 Hundesyge, leverbetændelse og parvovirus
 Komplikationer fra sygdom/lidelse, der ikke er dækket
 Psykiske lidelser og aggressivitet
 Aflivning, der ikke er medicinsk begrundet
 Hofte- eller albueledsdysplasi, OCD og afledte lidelser
 Besidder har handlet groft uagtsomt eller forsætligt

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Hundesygeforsikring
 Maks. 26.800 kr. (2018) pr. skade
 Udgifter dækkes i maks. 120 dage fra 1. konsultation
 Maks. 1 drægtighed i hundens levetid
 Maks. 1 undersøgelse/behandling ved allergi
Hundelivsforsikring
 Sum aftrappes 20% pr. år fra alder 7 år til 10 år

Hvor er jeg dækket?

✓
✓

Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke i Grønland og på Færøerne)
Forsikringen dækker under rejser i Europa i indtil 3 måneder fra afrejsedato

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give samtykke til, Alka må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsikringen
Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte
Du skal betale din forsikring til tiden
Du skal give os besked, hvis hunden får nyt opholdssted, og hvis hunden skifter ejer
I skadetilfælde er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden, herunder få tilset hunden af dyrlæge hurtigst
muligt
Hvis du får en skade, skal du anmelde det til Alka. Du skal samtidig give Alka de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan
behandle din anmeldelse

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Afhængig af din aftale med Alka, skal du betale din hundeforsikring hver måned eller en gang om året. Alka opkræver automatisk
pengene.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os. Hundelivsforsikringen
ophører dog altid automatisk ved første hovedforfaldsdag efter hunden er fyldt 10 år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt til Alka med 1 måneds varsel til udløb af en kalendermåned.
Du skal være opmærksom på, at det er lovpligtigt at have en hundeansvarsforsikring, når du har en hund.
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