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Hundeansvarsforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
Denne forsikring er leveret af:  First. A/S   Produkt: Rejseforsikring 
 
First. A/S (CVR nr. 28967098) er registreret hos Finanstilsynet. Registreringen kan findes på 
www.finanstilsynet.dk 

 

 
Dette dokument giver et overblik og nøgle information i relation til din Hundeansvarsforsikring. 
Fuldstændig aftale og kontraktlige information om produktet findes i policen herunder forsikringsbetingelser og særlige 
forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser, som du bør læse og kontrollere, at den opfylder dine 
forsikringsbehov. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller særlige krav, bedes du kontakte din forsikringsformidler 
eller First. A/S 
 
Hvilken type forsikring? 
Din hundeansvarsforsikring dækker de skader, som din hun kan gøres ansvarlig for på andre som person eller deres ting. 
Forsikringen er lovpligtig i Danmark. Du kan udvide forsikringen til at dække udvidet hundeansvar, hvis du fx går til 
hundetræning i en hundeforening. 

 

 
 

 

 Er der nogle begrænsninger I dækningen? 
 

ǃ Ved udvidet hundeansvarsforsikring dækker forsikringen ikke skade på figuranters beskyttelsespåklædning.   
 

 

         Hvor er jeg dækket? 
 

✓ Forsikringen dækker uden geografiske begrænsninger, så længe den person, der besidder hunden, har fast bopæl 
i Danmark.  

 

 

         Hvilke forpligtigelser har jeg? 
 

•  Du skal hurtigst muligt anmelde din skade til First – husk at du ikke må anerkende erstatningspligten førend det er 
godkendt af os.  
 

 

             Hvad dækker forsikringen? 
 

✓ Forsikringen dækker skade på ting, herunder skade på 
dyr, og skade på sagesløs person, som er forvoldt af den 
forsikrede hund, og som ejeren/besidderen af hunden er 
erstatningsansvarlig for.  

✓ Ansvar – Personskade – Dækkes op til 8 mio. kr. pr. 
forsikringsbegivenhed.  

✓ Ansvar – Tingskade – Dækkes op til 2 mio. kr. pr. 
forsikringsbegivenhed.  

✓ <Udvidet ansvarsforsikring> 
- Dækker tillige ansvarsskader som den forsikret hund 
måtte påføre medvirkende, ikke sagesløse personer, 
under deltagelse i et arrangement afholdt af en 
hundeforening, herunder skade i forbindelse med 
kollektiv og individuel træning.  

 
 
  

  

             Hvad dækker forsikringen ikke? 
 
 Forsikringen dækker ikke skade, som hunden 

måtte forvolde på ejerens/besidderens person eller 
på personer tilhørende ejerens/besidderens 
husstand.  

 Forsikringen dækker ikke skade på ting, herunder 
dyr, som hundens ejer/besidder eller dennes 
husstand ejer eller har til brug, låner, lejer, 
opbevarer, bearbejder, behandler eller har sat sig I 
besiddelse af.  

 Sygeforsikring 
 Livsforsikring 
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         Hvornår og hvordan betaler jeg? 

 
• Du har 21 dages betalingsfrist fra fakturaen er udstedt – dato for rettidig betaling, vil fremgå på fakturaen.  

• Præmie opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank. 
 

 

 

         Hvornår går dækningen fra og til? 
 
Din forsikring begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen og forsikringen udløber dagen før hovedforfald 
som er anført i din police med mindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Forsikringen fornyer automatisk pr. 
hovedforfald med mindre du eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes opsigelsesvarsel 
 

 

         Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

• Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens 
hovedforfaldsdato.   

• Du kan dog vælge at opsige med kort opsigelsesvarsel med mindst 30 dages varsel til den 1. i måneden. Ved kort 
opsigelse modregnes et administrationsgebyr på 70 kr. dog inden for det første år 350 kr.  

• Ved nytegning af forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret – se nærmere i forsikringsbetingelserne. 
 
 
 
 


