Hund
Venskabet med en hund giver mange dejlige oplevelser.
Derfor fortjener din hund også den bedste behandling,
hvis den skulle blive syg eller komme til skade.

Fordele
	Ekstra god hundeansvarsforsikring, der også dækker personskade på dine børn under 14 år, hundepasser og hundetræner
	Tilpas særligt til din hunds og dine behov
Bliv dækket på rejser
Ældre hunde er velkomne

Forsikring til et trygt hundeliv
Dyrlægeregninger kan let løbe op i mange tusinde kroner. Med en
hundeforsikring hos os sikrer du, at økonomien ikke kommer til
at afgøre, om din hund kan få den rigtige hjælp.
Det får du altid med på hundeforsikringen?
En hundeforsikring består som udgangspunkt af en særlig god
hundeansvarsforsikring. Den kan udvides med sygeforsikringen Sygdom og Ulykke, som du kan supplere med en eller flere
tilvalgsdækninger.
Hundeansvar
Vores hundeforsikring dækker mere end det lovpligtige ansvar.
Ud over skader, som din hund kan komme til at forvolde på andre
personer, deres dyr eller ting, dækker forsikringen også, hvis din
hund* forvolder
• person- og tingskade på hundetrænere, figuranter og konkurrencedommere
• personskade på din hundepasser og dennes husstand
• personskade på dine børn under 14 år (også delebørn, når de
er hos dig)
• personskade på din medhjælp i husholdningen, fx au pair.
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*Hunderacer, som det er ulovligt at besidde i Danmark, jf. hundeloven, er
kun dækket for det lovpligtige hundeansvar. Det gælder også for blandingshunde, hvori en af de ulovlige hunderacer indgår.

Sygdom og Ulykke
Sygdom og Ulykke er en grunddækning, som sikrer din hund behandling. Den dækker dyrlægeudgifter til undersøgelse, behandling, indlæggelse og operation. Vælg mellem to forsikringssummer: 19.443 kr. eller 30.246 kr. pr. forsikringsår (2019).
Tilvalgsdækninger
Alt efter dine ønsker og behov kan du vælge at supplere Sygdom
og Ulykke med en eller flere af disse tilvalgsdækninger:
Tænder og Medicin
Få dækket behandling af fx tandrodsbetændelse, tandbylder
og karies. Få også dækket udleveret eller ordineret receptpligtig
medicin, støttebind, halskrave mv.
Fysisk Behandling mv.
Få dækket hjælp til fysioterapi, kiropraktor, akupunktur, massage,
svømmetræning mv. Får din hund slidgigt, får du også tilskud til

behandling med guldimplantat, så din hunds livskvalitet forbedres.
Med på Rejse
Få dækket uforudsete udgifter til dyrlæge i EU/EØS (uden for
Danmark). Få også dækket dine hoteludgifter, hvis opholdet må
forlænges, fordi din hund er indlagt eller for syg til hjemtransport.
Pasning
Få dækket pasning af din hund (på dyrepension eller privat), hvis
du selv, din ægtefælle/samlever eller dit barn under 18 år indlægges på hospital eller dør. Få også tilskud til transport til og fra
pasningsstedet.
Livdækning
Få en kontant erstatning, der svarer til prisen på en ny hvalp af
tilsvarende race og avlskvalitet, hvis din hund dør eller må aflives
på grund sygdom eller ulykke. Hvis din hund løber væk eller bliver
stjålet og ikke er fundet inden 90 dage, får du et beløb, der svarer
til 50% af prisen på en ny hvalp. Vi dækker også din udgift til
efterlysningsannonce.
Selvrisiko og egenandel
Vælg mellem* tre forskellige selvrisikobeløb: 809 kr., 1.296 kr. eller 1.943 kr. (2019). Du betaler selvrisiko for hver gang, din hund
begynder på en ny behandlingsperiode i forbindelse med sygdom
eller ulykkestilfælde. En behandlingsperiode kan være op til 120
dage. Der er ingen selvrisiko på:
• Medicin under tilvalget Tænder og Medicin
• Fysisk behandling og genoptræning under tilvalget Fysisk
Behandling mv.
• Pasning
• Livdækning.
*Hvis du køber dækningen Sygdom og Ulykke til din hund, efter at den er
fyldt 6 år, skal du som minimum vælge 1.296 kr. (2019) som selvrisikobeløb.
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Hvalpe undersøger som bekendt verden ved at snuse til – og
helst også gnave lidt i – alting. Det giver mange skader. Derfor er
der en selvrisiko på 809 kr. (2019) pr. tingskade, som er forvoldt
af hunde under 2 år. Når selvrisikoen er trukket fra, betaler du en
egenandel på 10% af de resterende dyrlægeudgifter i behandlingsforløbet. Der er ingen egenandel på Livdækning.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning om forsikring, kan du altid ringe til din forsikringstillidsmand eller til hovedkontoret på 70 33 28 28.
Hovedkontorets telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.0016.00 (fre).
Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid også
produktbladet om hundeforsikring. Det kan du hente på tjm-forsikring.dk/produktinfo. Ved skade er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der gælder. Dem kan du hente på tjm-forsikring.
dk/betingelser.

