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De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Er der
uoverensstemmelser mellem dette dokument og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, der kan pådrages som ejer/bruger/besidder af hest eller hund
som privatperson. Det fremgår af policen, hvor mange hunde og/eller heste, der er omfattet af dækningen.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker det erstatningsansvar,
som ifølge hunde- og hesteloven påhviler
ejeren/besidderen.
Udvidelse til hunde:
Forsikringen kan udvides til at omfatte
udvidet dækning (figurant dækning), som
dækker figuranter i forbindelse med bideog fastholdelsesarbejde.

Hvad dækker den ikke?
 Skade forårsaget af forsikringstageren med
forsæt.
 Skade på ejerens/besidderens person og
på personer tilhørende dennes husstand.
 Skade på ting eller dyr tilhørende
ejeren/besidderen og dennes husstand
samt skade på ting og dyr, som disse
personer har til brug, lån, leje, opbevaring,
behandling, besiddelse eller på anden
måde har i sin varetægt.

Hvor er jeg dækket?
 Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke
Grønland og Færøerne).
 Endvidere dækker forsikringen ved rejser og
midlertidigt ophold i Europa af indtil tre
måneders varighed.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
!

5 mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. for
skade på ting og dyr.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal give os korrekte oplysninger, når
du opretter forsikringen.

-

Du skal betale til tiden.

-

Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i
policen er forkerte, eller hvis du flytter.

-

I en skadesituation skal du begrænse
skaden samt straks anmelde skaden til os.

 Såfremt en indtruffen skade er dækket ved
anden forsikring, dækker denne forsikring
først i anden række.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og herefter forfalder præmien enten helårligt,
halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Ved halvårlig betaling tillægges 3%, ved kvartårlig betaling
tillægges 5% og ved månedlig betaling tillægges 8%. Præmien betales via BS eller via girokort. Ved
opdelt betaling er det er krav fra selskabets side, at præmien betales via BS.
Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.
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Hvornår starter og slutter forsikringen?
Forsikringen træder ikraft på den aftalte dato såfremt dækningen er accepteret af ETU Forsikring.
Forsikringen ophører, når den opsiges af forsikringstageren, et andet forsikringsselskab eller ETU
Forsikring. Forsikringen kan ligeledes ophøre, såfremt præmien ikke bliver betalt jævnfør
fællesbetingelser for alle forsikringsarter punk

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus
en måned mod et mindre gebyr.
Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr.
Du kan læse mere om vores gebyrer på etuforsikring.dk.

