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1.

Fællesbestemmelser

1.1.

Hvornår skal præmien m.m. betales?

2.

Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende præmier skal betales på de
aftalte betalingsdatoer. Eventuelle afgifter til
staten og ekspeditionsgebyr skal betales sammen
med præmien.
Selskabet sender inden betalingsdatoen en opkrævning på præmien, herunder evt. afgifter og
gebyrer. Hvis du ikke betaler rettidigt, får du en
påmindelse med oplysning om konsekvensen af at
betale for sent. Selskabet har ret til at opkræve
ekspeditionsgebyr og renter.
Selskabet kan i øvrigt kræve gebyr for at udskrive
dokumenter (f.eks. policer) og for andre
serviceydelser.
1.2.

Indeksregulering af selvrisici og erstatningssummer
sker pr. hovedforfald. Erstatningssummerne og
selvrisikobeløb for retshjælpsdækning
indeksreguleres ikke.
Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver
reguleret efter lov om erstatningsansvar.
Præmien indeksreguleres på forsikringens første
betalingsdag i kalenderåret (pr. hovedforfald).
1.3.

Hvordan bringes forsikringen til ophør?

1.3.1.

Opsigelse og ændring
Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og
løber, indtil enten du eller selskabet opsiger den
skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes ophør.

1.3.2.

Opsigelse med gebyr
Du har også mulighed for at opsige forsikringen med
30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned
mod betaling af et af selskabet fastsat gebyr.

1.3.3.

3. Ved nytegnede forsikringer gælder der særlige
regler om fortrydelsesret, jvf. punkt 2.
1.4.

Opsigelse og ændring i utide
Forsikringen kan opsiges og/eller ændres i utide af
følgende årsager:
1. Efter enhver skade kan både du og selskabet
ophæve forsikringen med 14 dages varsel.
Dette skal meddeles skriftligt inden 14 dage
efter udbetaling af erstatning eller afvisning af
skade.
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Flytning
Selskabet skal underrettes hvis forsikringstageren
flytter til anden bolig.

Hvordan indeksreguleres forsikringen?
Præmie, selvrisici samt erstatningssummer
indeksreguleres årligt.
Indeksregulering følger ”Lønindeks for
virksomheder og organisationer”, der udgives af
Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette
indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning,
har selskabet ret til at benytte et lignende indeks
fra Danmarks Statistik. Indekset for første kvartal
året før danner grundlag for reguleringen.

Selskabet vil varsle eventuelle væsentlige
ændringer af forsikringens vilkår og
betingelser senest 30 dage før
forsikringsperiodens udløb. Ved betaling for en
ny forsikringsperiode, accepterer du samtidig
de varslede ændringer, og forsikringen
fortsætter med de ændrede vilkår og
betingelser.
Indeksregulering eller regulering af generelle
afgifter pålagt forsikringen, betragtes ikke
som en ændring af forsikringens præmie.

1.5.

Anmeldelse af skade
Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet.

1.6.

Forsikring i et andet selskab.
Hvis du har en tilsvarende forsikring i et andet
selskab, og hvis dette selskab har taget forbehold
om, at dækningen bortfalder og reduceres, hvis der
er tegnet forsikring i et andet selskab, så gælder
samme forbehold denne forsikring. Det vil sige, at
du får en forholdsvis dækning fra hvert selskab.

1.7.

Krigs-, jordskælv- og atomskader m.v.
Forsikringen dækker ikke skader eller udbredelse af
skade, der er en direkte eller indirekte følge af:
- krig, krigslignende forhold, oprør, borgerlige
uroligheder eller terrorhandlinger ved brug af
nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive
våben (NBCR-terror).
- jordskælv eller andre naturforstyrrelser
Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med
kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt,
medicinsk eller videnskabeligt formål, når
anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke
stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

1.8.

Lovgrundlag og ankeinstans
For forsikringen gælder dansk lovgivning herunder
gældende lov om forsikringsaftaler.
Hvis der opstår uenighed mellem dig og selskabet
om forsikringen, og hvis problemet ikke kan løses,
kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V.
Telefon 33 15 89 00.
Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt
skema, og der skal betales et mindre gebyr. Du kan
få klageskemaet og et girokort til gebyret hos
selskabet, i Ankenævnets sekretariat eller hos
Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10
1256 København K.
Telefon 33 13 75 55.

2.

Fortrydelsesret.
Du kan fortryde den indgåede aftale efter
forsikringsaftalelovens § 34 i.
Fortrydelsesfristen.
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som
udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen,
f.eks. skrevet under på kontrakten.
Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en
række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og
forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke,
før du har modtaget disse oplysninger på skrift
(f.eks. på papir eller e-mail).
Hvis du f.eks. afgiver din bestilling/har fået
underretning om aftalens indgåelse mandag den 1.
og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist
til og med mandag den 15.
Har du først fået oplysningerne senere f.eks.
onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den
17.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag,
kan du vente til den følgende hverdag.
Hvordan fortryder du?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du
underrette forsikringsselskabet om, at du har
fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne
underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller e-mail
- skal du blot sende underretningen inden fristens
udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har
fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet
anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal
gives til:
Sønderjysk Forsikring G/S
Ulkebøldam 1, 6400 Sønderborg,
Tlf. nr.: 74 42 75 00
Fax. nr.: 74 42 78 00
e-mail: info@soenderjysk.dk
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Hundeforsikring
I tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.
For hundeansvarsdækningen gælder nedenstående
betingelser samt Fællesbestemmelser for
Hundeforsikring.

3

Hundeansvarsdækning

3.1.

Hvor gælder dækningen?
Dækningen gælder i Danmark (dog ikke på
Grønland og Færøerne).
Ved rejser og midlertidig ophold i Europa dækkes
indtil 3 måneder.

3.2.

Hvilket ansvar er dækket?
Dækningen omfatter forsikringstagerens hund(e) og
dækker det erstatningsansvar som ifølge hundeloven påhviler besidderen af hunden.
Besidderen er forsikringstageren og medlemmer af
dennes husstand, men også personer, som
midlertidigt passer hunden (e).
Det fremgår af policen, hvor mange hunde, der er
omfattet af dækningen.

3.3.

Dækningen omfatter ikke:
Skade på besidderens person og på personer tilhørende besidderens husstand.
Skade på ting og dyr tilhørende besidderen/forsikringstageren og dennes husstand, samt
skade på ting og dyr disse personer har til lån, leje
varetægt eller transport.
Hunde, der er ulovlige iht. Hundeloven.
Hvis en indtruffen skade er dækket ved anden
forsikring, dækker denne forsikring først i anden
række.

3.4.

Anerkendelse af erstatningsansvar
Ved ansvarsskade bør du altid overlade det til
selskabet at tage stilling til, om du har ansvaret for
skaden.
Din anerkendelse af erstatningsansvar forpligter
kun dig selv – ikke selskabet.
Du kan derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale en erstatning,
som ikke er omfattet af dækningen.

3.5.

Forsikringssum
Der er dækning for hver forsikringsbegivenhed med
indtil:
10.000.000 kr. for personskade og
2.000.000 kr. for skade på dyr og ting.

3.6.

Dækningens ophør
Hvis en af dækningen omfattet hund afhændes
eller dør, skal meddelelse herom gives til
selskabet, hvorefter dækningen udgår. Dette
gælder dog ikke, hvis der anskaffes en ny hund.

Hundeforsikring
I tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.
For hundeansvarsdækningen gælder nedenstående
betingelser samt Fællesbestemmelser for
Hundeforsikring.

4.

Udvidet hundeansvarsdækning

4.1.

Hvilket ansvar er dækket?
Dækningen som er anført i afsnit 3.1 –3.6.
Herudover omfatter dækningen ansvar for personog tingskade, som hunden forvolder under
deltagelse i træning, konkurrence, udstillinger eller
lignende, samt under deltagelse i klub- eller
foreningsarrangementer.

