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Indledning

Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få
betydning for vores erstatningsforpligtelse, jf.
forsikringsaftalelovens regler herom. Hvilket vil sige reduktion/
bortfald af erstatning.

Forklaring af enkelte begreber
Herunder forklares enkelte begreber, der bruges i dette dokument.

4. Hvis en skade også kan kræves dækket
fra anden side

Os/vi/vores
Herved forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige

Herved forstås Dogley ApS, som har indgået forsikringsaftalen med os.

Er der oprettet forsikring mod samme risiko i andet/andre
forsikringsselskab(er) dækker denne forsikring sekundært. Dogleys
forsikring dækker den del hundeejers sygeforsikring ikke dækker
(selvrisiko, medicin, hvis beløbet overstiger din forsikringssum
m.m.).

Hundeejer/hundepasser

5. Krigs-, jordskælv- og atomskader

Forsikring ASA, Norge.

Dogley

Forsikringen dækker ikke skader som følge af:

Herved forstås de brugere af Dogley.com har indgået aftale
gennem bookingsystemet om pasning af hund.

a. Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig,

Forsikringstiden/Pasningsperioden

oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog i
indtil 1 måned fra konfliktens udbrud, hvis forhold af den

Herved forstås perioden hvor hundepasseren har ansvar for hunden
ifølge bookingbekræftelsen fra Dogley. Forsikringen dækker skade
indtrådt i denne periode.

nævnte karakter indtræffer i et land, hvori den forsikrede
opholder sig på rejse udenfor Danmark. Forsikringen dækker
heller ikke skader, der sker som følge af, at den forsikrede
foretager rejser til lande, der befinder sig i en af de nævnte

1. Hvem er sikret

situationer.

1.1

b. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark.

Sikret er Dogley ApS og deres brugere.

c. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

2. Hvor dækkes

Hundeforsikring

Forsikringen dækker i Danmark, Norge og Sverige (dog ikke
i Grønland og på Færøerne).

6. Hvad er dækket

6.1 Akut opstået sygdom og
tilskadekomst

3. I tilfælde af skade

Forsikringen betaler nødvendige udgifter, der vedrører
sygdom eller tilskadekomst der opstår i forsikringstiden, til:

Sker der en skade (sygdom eller tilskadekomst) skal den hurtigst
muligt anmeldes til dogley via e-mail til info@dogley.com eller
tlf. 81 72 38 00.

a. undersøgelse og behandling af hunden hos dyrlæge i
forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, herunder

3.1

ophold på dyrehospital eller klinik.

Med hensyn til anmeldelse af skader (sygdom eller tilskadekomst)

b. undersøgelse og behandling af hunden hos dyrlæge i

på hundeforsikringen:

forbindelse med tandproblemer som følge af
tilskadekomst.
c. den medicin, som dyrlægen giver hunden under

• skal hundepasseren så vidt muligt begrænse eller afværge skade
(sygdom eller tilskadekomst). Vi kan træffe foranstaltninger med
samme formål
• skal dyrlægens, dyrehospitalets eller klinikkens specificerede og
kvitterede regning påført diagnose vedlægges anmeldelsen.
Hundens race, navn, evt. stambogsnummer og tattoo/

konsultation eller indlæggelse og den medicin, som
dyrlægen udleverer eller ordinerer til brug i op til 30
dage efter sygdomstilfælde/ tilskadekomst.
Fortsættes næste side

chipsnummer skal fremgå af regningen fra dyrlægen.
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8. Forsikringssummer og selvrisiko
8.1

d. nødvendige udgifter til forbindinger, støttebind,
halskraver og lign. i umiddelbar sammenhæng med

For hver pasningsperiode er den maksimale dækning begrænset til
25.000 kr.

sygdom eller tilskadekomst.
e. dyrlægeordineret genoptræning som sker i direkte

For dødsfald og bortkomst er den maksimale dækning begrænset til
10.000 kr.

sammenhæng med behandling af sygdom eller
tilskadekomst.

8.2

Ved tilskadekomst forstås en fysisk skade på hunden
forårsaget af en pludselig og udefrakommende hændelse.
Tandskader, slugning af genstande og akut forgiftning
anses ligeledes som tilskadekomst.

Der er ingen selvrisiko for erstatning på hundeforsikring.

6.2 Dødsfald/bortkomst
Forsikringen betaler nødvendige udgifter, der vedrører
dødsfald og bortkomst i forsikringstiden, til:
a. Aflivning og standardkremering
b. Erstatning for hunden

7. Hvad er ikke dækket

7.1 Skadestilfælde uden for pasningsperioden
Der ydes ikke erstatning ved sygdom eller tilskadekomst der er
opstået udenfor pasningsperioden.

7.2 Øvrige undtagelser
Der ydes ikke erstatning:
a. til kastration eller sterilisation, hvor dette ikke er medicinsk
begrundet, samt komplikationer som følge heraf.
b. til fødselshjælp, herunder kejsersnit, samt komplikationer som
følge heraf.
c. til behandling af dysplasi, paradentose, kosmetiske indgreb,
medicinske bade (fx ved utøj).
d. til behandling der ikke er medicinsk begrundet fx ved
adfærdsproblemer.
e. for skader hunden har fået under deltagelse i konkurrenceløb,
væddeløb eller træning hertil.
f. for medicin der udleveres eller ordineres til brug senere end 30
dage efter skadestilfældet.
g. for medicinsk foder og dyrlægeordineret foder.
h. for kemoterapi og strålebehandling.
i. for MR- og CT-skanning.
j. for behandling og medicin til behandling af kroniske sygdomme,
herunder følgelidelser.
k. for livsforlængende behandling.
l. for udgifter til opfølgende behandling m.v. der ligger længere
end 30 dage efter pasningsperioden.
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