Forsikringsvilkår nr. 531.1

Hundeansvarsforsikring
Almindelige forsikringsbetingelser
i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler
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Hvem dækkes?
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som
ifølge hundeloven påhviler forsikringstageren og
dennes husstand som hundeejer samt personer, der på
forsikringstagerens vegne midlertidigt passer
hunden(e). Med husstand menes familiemedlemmer,
der bor hos forsikringstageren. Hertil medregnes også
personer, der lever i fast parforhold med
forsikringstageren eller dennes hjemmeboende børn.

betale pr. giro, vil De modtage et indbetalingskort,
når præ-mien skal betales.

Det antal hunde, der er omfattet af forsikringen fremgår af policen.

Hvis præmien ikke betales efter påkravet, vil
Købstædernes Forsikring tidligst 14 dage efter fremsende en påmindelse. Købstædernes Forsikring er berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr i den
anledning.

Indbetalingskortet (påkravet) sendes til den opgivne
betalingsadresse. Ved adresseændring skal De derfor
straks give Købstædernes Forsikring besked.
Udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien
betales af Dem.

Forsikringssum
Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed
med indtil 5 millioner kroner for personskade og 2
millioner kroner for skade på dyr og ting.
Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i Danmark og Grønland, men
ikke på Færøerne. Ved rejser og midlertidigt ophold
uden for Danmark og Grønland dækkes i indtil 3
måneder fra afrejsedatoen.

Købstædernes Forsikrings erstatningspligt bortfalder,
hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter
påmindelsen.
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Hvad dækkes ikke?
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på dyr og
ting, som sikrede ejer eller bruger, har brugt, låner
eller lejer, opbevarer, transporterer, bearbejder, har
sat sig i besiddelse af, eller af anden grund har i varetægt.

Ophører udgivelsen af nævnte indekstal, eller ændres
grundlaget for dets udregning, er Købstædernes
Forsikring berettiget til at fastsætte nye regler for den
fremtidige indeksregulering.
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Risikoændring
Købstædernes Forsikring skal underrettes, hvis der
sker ændring i antallet af hunde. Hvalpe, der er hos
moderen, er dog dækket på ansvarsforsikringen for
moderen, indtil de er 4 måneder gamle.
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Ejerskifte
Ejerskifte skal straks meddeles Købstædernes
Forsikring. Forsikringen dækker den nye ejer i 14
dage efter ejerskiftet, såfremt vedkommende ikke er
dækket af anden forsikring.
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Præmiens betaling
Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft, og senere præmier til de aftalte
forfaldsdage. Deres indbetalinger kan ske pr. giro eller via Betalings-Service (BS). Vælger De at ind-

Købstædernes Forsikring,
Gensidig

Grønningen 1
1270 københavn K

Indeksregulering af præmien
Præmien reguleres i overensstemmelse med udviklingen i det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte løntal. Basis: Januar 1995.

Ekstraordinær præmieregulering
Hvis policens grundpræmier eller forsikringsbetingelser ændres, kan De eller Købstædernes Forsikring
med en måneds varsel forlange ændringen
gennemført fra en præmieforfaldsdag.
Hvis De ikke ønsker at acceptere Købstædernes
Forsikrings krav om forhøjet præmie ellerskærpede
betingelser, kan De opsige forsikringen til den pågældende præmieforfaldsdag. De skal blot meddele
Købstædernes Forsikring dette skriftligt inden
forfalds-dagen.

Telefon 33 14 37 48
Telefax 33 32 06 66

Gensidigt
forsikringsselskab
Reg.nr. VIR 174.467

10 Opsigelse
Forsikringen fortsætter, indtil den opsiges skriftligt af
forsikringstageren med 1 måneds varsel til udløbet af
et forsikringsår. Uanset ovennævnte varsel har forsikringstageren ret til med 14 dages varsel at opsige forsikringen, hvis det sker inden 14 dage efter, at en
skade er blevet betalt eller afvist.
11 Når skaden er sket
De bør altid overlade det til Købstædernes Forsikring
at tage stilling til, om De har ansvaret for skaden.
Ellers risikerer De selv at måtte betale en erstatning,
som ikke er dækket af forsikringen.
12 Hvis De bliver uenig med Købstædernes
Forsikring om forsikringen, og en fornyet
henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende
resultat, kan De klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 (mellem kl. 10oo - 13oo).

Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt
klageskema, der kan rekvireres hos:
a. Købstædernes Forsikring,
b. Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 (mellem kl. 10oo - 13oo).

c. Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10
1256 København K
Tlf. 33 13 75 55 (mellem 10oo - 16oo).
13 Vedtægter
Købstædernes Forsikring er en gensidig forsikringsforening. Dens øverste myndighed er repræsentantskabet, der vælges af medlemmerne (forsikringstagerne) i overensstemmelse med reglerne i vedtægten.
Kontroludvalget (bestyrelsen), der består af medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer samt medarbejderrepræsentanter, har det umiddelbare tilsyn med foreningens forretningsførelse. Det
har i særlig grad at påse, at foreningens forpligtelser
overfor medlemmerne opfyldes.
Medlemmerne er ansvarlige for foreningens forpligtelser, enhver i forhold til den beregnede præmie.
Som grundlag for foreningens virksomhed tjener en
grundfond på 50 mio.kr.; der må ikke disponeres over
grundfonden uden Finanstilsynets tilladelse.
Ethvert medlem kan få udleveret vedtægten ved henvendelse til hovedkontoret.

