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Emne

Hund

Dækker skade hunden forvolder på
hundepasser, hundelufter eller dennes
dyr og ting.

6.1 Hundeansvar

Dækker ikke.6.1.2 Skade på hundepasser

Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle hundeforsikring og den nye. Summer og selvrisikobeløb
nævnt på den nye forsikring gælder i 2020.
I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser, fx Hundeansvar.
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Dækker skade hunden forvolder på dine, 
ægtefælles eller samlevers børn under
14 år.

Der gælder en selvrisiko ved skader på ting 
forvoldt af hunde under 2 år.

Ingen begrænsning i summen.

Dækker ikke.

Valgfri forsikringssum på 19.835 kr. eller 
30.854 kr.

Tilvalgsdækning.
Dækker abortindgreb, kejsersnit eller fød-
selshjælp, hvis hundens liv har været i fare. 
Dækker 1 gang i hundens levetid.

Ikke dækket.
Dog dækkes én gang i hundens liv visse 
udviklingssygdomme for hunde ældre end 
2 år, fx patella luksation eller cherry eye.

Dækker ikke.6.1.3 Skade på dine børn

7. Sygdom og Ulykke

Ingen selvrisiko.

Dækker.

Fast forsikringssum på 25.795 kr. (2017).

Dækker ikke.

Dækker medfødte lidelser med undtagelse af 
dysplasi.

Op til 5.160 kr. (2017)

6.1.9 Selvrisiko for skader forvoldt af 
hunde under 2 år

Kemoterapi og strålebehandling

Maks. forsikringssum 

Kejsersnit, fødselshjælp og abort

Dækning af medfødte eller arveligt 
betingede sygdomme/lidelser 

Laboratorieundersøgelser, 
vævsprøver mv.

Tilvalgsdækning.
Dækker op til 13.220 kr.

Tilvalgsdækning.
Dækker op til 3.305 kr.

Tilvalgsdækning.
Dækker fysisk behanding og genop-
træning op til 4.956 kr. og guldimplantat 
behandling op til 9.913 kr. pr. forsikringsår.

8. Tilvalg til Sygdom og Ulykke
Dækker kun ifm. tilskadekomst.

Dækker ikke.

Dækker uden begrænsning i summen.

Tandbehandling
(rodbehandling, tandbyld, karies, 
bidkorrektion mm.)

Medicin

Fysisk behandling, genoptræning og 
guldimplantat
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