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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om hundeforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og
forsikringsaftalen (policen), der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste hundeforsikring på www.fdm.dk/forsikring,
hvor du også kan finde betingelserne til en allerede købt hundeforsikring inde på Mit FDM Forsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Hundeforsikringen omfatter både dit lovpligtige ansvar, og beskytter også hundetrænere, hundepassere og dine børn. Dækning for sygdom og
ulykke og flere andre dækninger kan tilvælges.

Hvad dækker den?
Sum
Dine valgte summer fremgår af din
forsikringsaftale
Dækninger
Forsikringen kan indeholde følgende dækninger.
Dine valgte dækninger fremgår af din
forsikringsaftale.
Basis
Hundeansvar
Ud over basis
Sygdom og Ulykke
Tænder og Medicin
Fysisk Behandling mv.
Med på Rejse
Pasning
Livdækning

Hvad dækker den ikke?
Denne liste viser nogle eksempler på forhold,
der ikke er omfattet af hundeforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen
ikke er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-omfattede ting finder du i
forsikringsbetingelserne.
Sygdom, lidelse og følger heraf, der opstår
eller er symptomgivende indenfor de første
30 dage efter, at dækningen er trådt i kraft
(karenstid). Gælder dog ikke, hvis du køber
Sygedækning, inden hunden fylder 4 mdr.
Hvis du ikke
- holder hunden under dyrlægebehandling,
så længe den er syg eller lider af følger efter
et ulykkestilfælde.
- nøje følger dyrlægens anvisninger for
behandling, herunder lader hunden
overføre til hospital eller klinik, hvis
dyrlægen skønner, at det er nødvendigt.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Denne liste viser nogle eksempler på skader, der
ikke er dækket af hundeforsikringen. Du skal være
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.
Det fulde overblik over ikke-dækkede skader
finder du i forsikringsbetingelserne.
Sygdom og lidelse samt følger heraf, der er
opstået eller har været symptomgivende, før
dækningen er trådt i kraft.
Følger efter ulykkestilfælde, der er sket før
dækningen er trådt i kraft.
Behandling af adfærdsproblemer, uvaner,
aggression, karakterfejl, psykiske lidelser o.l.
Organtransplantation, protese- eller
implantatoperation.
Kemoterapi og strålebehandling.
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Hvor er jeg dækket?
Hundeansvar
I Danmark (ekskl. Færøerne) og i Grønland.
Under rejser udenfor Danmark og Grønland dækkes i op til 3 måneder.
Hvis du flytter til udlandet, fx i forbindelse med udstationering, gælder forsikringen kun efter særlig aftale med os.
Sygdom og Ulykke samt tilvalg
I Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).
Hvis du har købt tilvalget Med på Rejse, er din hund dækket ved akut sygdom og tilskadekomst under rejser
udenfor Danmark af op til 3 måneders varighed i det øvrige EU/EØS (inkl. Færøerne og Grønland).

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Hvis din hund forvolder en skade på personer, dyr eller ting, skal du anmelde skaden hurtigst muligt til os på
www. fdm.dk/forsikring.
- Hvis din hund bliver syg eller kommer til skade, skal du straks søge dyrlæge. Anmeld skaden hurtigst muligt til os på
www.fdm.dk/forsikring.
- Du kan også anmelde skaden på 33 91 66 88.
- Bortkommet eller stjålen hund skal straks anmeldes til politiet, hvis du har købt Livdækning.
Ved ændringer
Du skal give os besked, hvis du flytter

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan vælge at betale forsikringen enten helårligt eller månedligt.
Du kan betale forsikringen via Betalingsservice eller indbetalingskort. Tilmelding til Betalingsservice er en
forudsætning ved månedlig betaling.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, med mindre andet fremgår af forsikringsaftalen (policen).
Den forlænges automatisk for yderligere et år, med mindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Dette kan du gøre uden
gebyr frem til den 20. december 2023.

FAK 38010-2 (12.18)

Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter
afvisning af skaden.
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