
 

 

 

 Hundeforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Storstrøm Forsikring g/s          
 Danmark    FT-nr. 50167 
 

Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forsikringen. Sker der en skade, er det din 
forsikringsaftale, policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne der er gældende.  
Forsikringsbetingelserne finder du på storstrom.dk  
 
Hvilken form for forsikring er der tale om ? 
Hundeforsikringen består af en lovpligtig ansvarsforsikring samt udvidet hundeansvarsforsikring. Forsikringen 

dækker skader, når du som hundeejer bliver ansvarlig, hvis hunden forvolder skade på andre personer, dyr eller 

ting. Udover dig, er din husstand og personer der midlertidigt passer din hund også forsikret.  

Der kan tilvælges sygdoms- og ulykkesforsikring på hunden. 

 
 

 

 

 

Hvad dækker den ? 

Hundeansvarsforsikring  
 
✓ Lovpligtigt hundeansvar 
✓ Udvidet hundeansvar 
✓ skade på figuranter m.fl. 
✓ skade på hundepassere 
✓ skade på dine børn under 14 år 
✓ skade på medhjælp i husstanden 

 
 

Tilvalg – Sygdoms- og ulykkesforsikring 
o Undersøgelsse og behandling 
o Indlæggelse/ophold på dyreklinik/-

hospital 
o Medicin under behandling 
o Dyrlægeordineret receptpligtig medicin 
o Laboratorieundersøgelser 
o CT- og MR-scanning 
o Ledlidelser 
o Sterilisation/kastration ved sygdom 
o Kejsersnit 
o Tandskade efter ulykke 
o Allergi 
o Fysioterapi, kiropraktik og massage 
o  Genoptræning 
o Aften-/weekend-/helligdagstillæg 
o Aflivning 
 

 
 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler som er 
undtaget under 
hundeansvarsforsikringen, 
 Personskade på dig og din 

ægtefælle/samlever samt børn der 
bor fast eller opholder sig i 
husstanden, og er fyldt 14 år, 

 Skade på ting eller dyr der ejes af 
husstanden 

 De ting du har lånt, lejet eller 
opbevarer 
 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen ? 

Forsikringen har beløbsgrønser : 

! Skader på personer dækkes med op til 
10.000.000 DKK 

! Skader på ting dækkes med op til 
2.000.000 DKK 

! Ved en dækningsberettiget skade, er 
der selvrisiko på tilvalgsdækning, 
sygdoms- og ulykkesforsikring 
 

 
 
 



  

Storstrøm Forsikring g/s  •  Lohmannsvej 8  •  4780 Stege 

Telefon 5555 8888  •  CVR-nr. 18773015  •  E-mail: post@storstrom.dk 

 

 

 

Hvor er jeg dækket ? 

✓ Forsikringen dækker i Danmark. Hundeansvarsforsikring dækker under rejser og ophold i Europa 
herunder EU/EØS-lande samt Grønland og Færøerne, i indtil 3 måneder. 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg ? 

Ved risikoændringer, skal vi have besked, fx 
- hvis oplysninger i forsikringsafalen (policen) ikke er rigtige, 
- din betalingsadresse ændrer sig   

- risikoforhold ændrer sig fx hunden skifter ejer 
 
Sker der en skade, så skal du hurtigst muligt, 

- anmelde den til os på storstrom.dk eller tlf. 5555 8888 
- forsøge at begrænse omfanget af skaden, efter bedste evne  

- undgå at udbedre eller fjerne noget af det beskadigede, før end det er aftalt med os 
 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg ? 

Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt.  

Der kan betales via Betalingsservice eller indbetalingskort. Ved månedsbetaling forudsættes 

Betalingsservice. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 

Forsikringen er gældende for et år ad gangen, og fornyes automatisk hvert år, når 

forsikringsperioden udløber eller hvis forsikringen opsiges forinden.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen ? 

Du kan opsige din forsikring skriftligt, senest en måned før en forsikringsperiode udløber. Du kan 

også opsige din forsikring med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned, mod et gebyr. Ved 

opsigelse i det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr.  

Ved skade kan du eller selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel, i indtil 30 dage efter 

skaden afsluttes, skaden afvises eller erstatning betales. 

 

              

 


