
Hundeforsikring   
Bedste venner passer på hinanden
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I Dyrekassen Danmark forsikrer 

vi din bedste ven. Så skal du ikke 

bekymre dig, hvis det uheldige  

skulle ske, at din hund bliver syg 

eller kommer til skade. Vi ved,  
hvor meget I betyder for hinanden.

Du kan hos os tegne følgende hunde- 

forsikringer: 

• Hundeansvarsforsikring - lovpligtig

• Udvidet hundeansvarsforsikring

• Hundesygeforsikring

• Hundeulykkesforsikring

• Hundelivsforsikring

•  HundTotal

• HundTotalPLUS

Som hundeejer er det lovpligtigt at tegne 

en hundeansvarsforsikring. Forsikringen 

dækker det ansvar, du som hundeejer har, 

hvis din hund forvolder skade på andre 

personer eller deres ting.

Hos os dækker den almindelige ansvars-

forsikring også under aktiviteter som 

hvalpemotivation, lydighed, agility, jagt- 

træning, udstillinger, mentalbeskrivelse, 

stævner og konkurrencer i foreningsregi 

-  uden du behøver at betale mere. 

Forsikringen dækker hos os uden geogra-

fiske begrænsninger inden for Europa på 

rejser med op til 1 års varighed.

HUNDEANSVARSFORSIKRING  
- LOVPLIGTIG

Sygeforsikring kan tegnes på sunde og 

raske hunde, fra hvalpen er 5 uger gammel, 

men endnu ikke er fyldt 6 år. Er din hund 

fyldt 4 år, skal der foreligge en sundheds-

attest* fra din dyrlæge, som skal sendes 

til os. Attesten må ikke være ældre end 14 

dage.

Din hund skal være ID-mærket, registreret  

i Dansk Hunderegister og vaccineret efter  

gældende vaccinationsanbefaling.

Sygeforsikring tegnes som tillæg til hun- 

dens ansvarsforsikring i Dyrekassen Dan-

mark. Hvis du har hundeansvarsforsikring 

i andet selskab, kan Dyrekassen Danmark 

bemyndiges til at opsige denne, hvorefter 

sygeforsikringen kan træde i kraft, og 

ansvarsforsikringen afventer ophør i andet 

selskab.

*  Sundhedsattest kan evt. printes fra  
www.dyrekassen.dk 

Hvis du dyrker figurantarbejde (fange og 

fastholde en person) med din hund ved 

træning, stævner eller prøver, skal du have 

en udvidet hundeansvarsforsikring. 

Forsikringen dækker hos os uden geogra-

fiske begrænsninger inden for Europa på 

rejser med op til 1 års varighed.

UDVIDET  
HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDESYGEFORSIKRING 
INKL. ULYKKESFORSIKRING
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HVAD DÆKKER SYGEFORSIKRINGEN IKKE?

• Forebyggende undersøgelser og behand-

ling eller sundhedseftersyn

• Undersøgelser i forbindelse med  

attestudstedelse 

•  Fertilitetsundersøgelser og under- 

søgelser/behandling i forbindelse  

med drægtighed

• Behandling af adfærdsproblemer

HVAD DÆKKER SYGEFORSIKRINGEN?

Sygeforsikringen dækker de dyrlæge-

udgifter, du som hundeejer kan få, hvis 

din hund bliver syg eller kommer ud for 

en ulykke. Forsikringen hos os dækker 

uden geografiske begrænsninger inden for 

Europa.

• Diagnosticering og behandling af din 

hund

• Nødvendigt ophold på dyreklinik eller 

dyrehospital

• Materialer og medicin, som din dyrlæge 

bruger under behandlingen

• Udgifter til operation

• Tandskader som følge af ulykkestilfælde 

• Kejsersnit

• Ekstraudgifter ved søn- og helligdags-

konsultation

• Akupunktur, kiropraktik, massage  

og laserbehandling 

• Genoptræning i forbindelse med  

dækningsberettiget skade

• Allergibehandling, herunder allergi-

vacciner

• Aflivning og kremering som følge  

af sygdom eller ulykke

• Ordineret og udleveret medicin  

(tillægsdækning)

Eksempler på dækningsberettigede udgifter:
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Når din Hund er syge- eller ulykkesforsik-

ret hos os, kan du benytte dig af vores ser-

vice ”Direkte Skadesrefusion”. Det betyder, 

at vi kan afregne direkte med din dyrlæge, 

og du derfor kun skal betale din del af reg-

ningen i stedet for hele beløbet. ”Direkte 

Skadesrefusion forudsætter, at din dyrlæge 

er indforstået med betalingsformen.

DIREKTE SKADESREFUSIONHUNDEULYKKESFORSIKRING

Ulykkesforsikring kan tegnes på alle hunde 

fra hvalpen er 5 uger gammel. 

Ulykkesforsikringen tegnes ligesom syge-

forsikringen, som et tillæg til hundens 

ansvarsforsikring. 

Din hund skal være ID-mærket, registreret 

i Dansk Hunderegister og vaccineret efter 

gældende vaccinationsanbefaling.

• Livslang dækning

• Erstatningssum på 26.064,- kr. eller 

46.914,- kr. (indeks 2020) på sygefor-

sikring

• Erstatningssum på 32.865,- kr. 

(indeks 2020) på ulykkesforsikring

• 80 % erstatning af de udgifter for- 

sikringen dækker

•  Selvrisiko på 714,- kr. eller 1.045,- kr. 

(indeks 2020) per behandlingsperiode 

uanset antallet af diagnoser på syge-

forsikringen, og 1.045,- kr. på ulyk-

kesforsikringen

• Mulighed for ”Direkte Skadesrefu-

sion” 

• Behandlingsperiode på 140 dage

HVAD DÆKKER  
ULYKKESFORSIKRINGEN?

FAKTA OM HUNDESYGE- 
FORSIKRING OG HUNDE-
ULYKKESFORSIKRING

Ulykkesforsikringen dækker de dyrlæge-

udgifter, du som ejer kan få, hvis din hund 

kommer til skade som følge af en ulykke. 

Ulykkesforsikringen dækker ikke, hvis 

din hund bliver syg. Ønsker du dækning 

på både sygdom og tilskadekomst skal du 

derfor tegne en sygeforsikring i stedet.
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HVAD DÆKKER  
LIVSFORSIKRINGEN?

Livsforsikringen udbetales, hvis din hund 

dør eller må aflives i henhold til Dyre- 

værnsloven som følge af sygdom eller ulyk-

ke, der er dækningsberettiget i henhold til 

betingelserne for sygeforsikringen.

• Aflivning som følge af adfærdsproblemer

• Aflivning som følge af arvelige lidelser

•  Dødsfald/aflivning, der skyldes ejerens 

forsætlige eller groft uagtsomme hand-

linger

• Dødsfald under udførelse af opgaver  

som tjenestehund

Eksempler hvor forsikringen ikke dækker:

HVORNÅR OPHØRER LIVSFORSIKRINGEN?

Livsforsikringen ophører, når hunden 

fylder 8, 10 eller 12 år, afhængig af hvilken 

hunderace du forsikrer. Du kan se, hvornår 

din hunds livsforsikring ophører på  

dyrekassen.dk under ”Livsforsikring”.

HVILKE HUNDE KAN  
LIVSFORSIKRES?

HUNDELIVSFORSIKRING  
Tegnes som tillæg til din sygeforsikring.  

Vi ved, det ikke er nogen trøst, hvis din 

hund dør, men det kan være en hjælp, hvis 

du ønsker at få en ny hund. 

Livsforsikringen kan tegnes på sunde og 

raske hunde, fra hvalpen er fyldt 5 uger, 

men endnu ikke er fyldt 3 år.

Livsforsikringssummen skal afspejle han-

delsværdien på din hund. Summen kan 

dog forhøjes, efter din hund er fyldt 

1 år, hvis den udmærker sig på udstillin-

ger, konkurrencer eller lignende.

HVOR STOR ER  
FORSIKRINGSSUMMEN?

HVAD DÆKKER  
LIVSFORSIKRINGEN IKKE?



1110

HUNDTOTALPLUS 

HundTotalPlus er en tillægsforsikring til 

HundTotal. Når du tegner HundTotalPLUS 

udvides din sygeforsikring med dækning 

af arvelige led- og knoglesygdomme samt 

dækning af udleveret og ordineret medicin 

til din hund. HundTotalPLUS kan tegnes 

på sunde og raske hunde, fra hvalpen er 5 

uger gammel, men endnu ikke er fyldt 1 år.

HVAD DÆKKER HUNDTOTALPLUS ?

Vælger du at udvide din forsikringspakke med  

HundTotalPLUS ,er du, ud over dækningerne fra  

HundTotal, forsikret i forhold til:

• Arvelige led- og knoglesygdomme

• Udleveret og ordineret medicin

HUNDTOTAL 

HundTotal er en forsikringspakke, som 

sikrer dig en bred og fuld forsikring af din 

hund. Det gør, at du som hundeejer trygt 

kan færdes med din hund både på skov-

ture, træningspladsen, udstillinger og ferie-

rejser i Europa og vide, at du er forsikret, 

hvis uheldet er ude. Med HundTotal har 

du også en SOS-dækning på din hund, hvis 

du har hunden med rundt i Europa. SOS i 

Europa dækker udgifterne til pension eller 

hjemsendelse af din hund, hvis du under 

ferie i Europa bliver syg eller kommer ud 

for et uheld, som medfører hospitalsophold 

eller hjemtransport. HundTotal kan tegnes 

på sunde og raske hunde, fra hvalpen er 5 

uger gammel, men endnu ikke er fyldt 3 år.

HVAD DÆKKER HUNDTOTAL?

• Hundeansvarsforsikring - lovpligtig

• Udvidet hundeansvarsforsikring

•  Hundesygeforsikring inkl. ulykkesforsikring

• Hundelivsforsikring

• SOS i Europa
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BESØG DYREKASSEN.DK

Her kan du læse mere om forsikringer til din hund, finde priser og de præcise 

forsikringsbetingelser og købe din hundeforsikring. 

Du kan følge Dyrekassen Danmark på

Fremragende på

@dyrekassendanmark
#dyrekassendanmark 
#bedstevennerpasserpåhinanden


