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Aftalegrundlaget 
Din hundeansvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle 
særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.  
 
Forsikringsaftalen (policen) er de dækninger og de selvrisikobeløb, du har valgt til din 
hundeansvarsforsikring.   
 

Lovgrundlaget  

Dansk lovgivning danner grundlag for forsikringen, herunder: Lov om forsikringsaftaler og Lov 
om finansiel virksomhed, medmindre der er aftalt fravigelser i policetillæg (eventuelle særlige 
vilkår). 
 

Anmeld skade 

• Er der sket en skade, så husk at anmelde den hurtigst muligt på www.stofo.dk eller tlf.      
55 81 11 34, så vi kan registrere skaden og eventuelt hjælpe med at begrænse skadens 
følgevirkninger. 

• Du skal selv efter bedste evne begrænse omfanget af skaden.  
• Du må ikke udbedre eller fjerne noget af det beskadigede før, at du har aftalt det med os 

og ligeledes heller ikke aftale erstatning eller reparation før end vi har godkendt det 
•  
 

Værd at vide 

Som hundeejer må der maksimalt være 4 voksne hunde med hvalpe i en husstand, før end 
det anses for at være en kennel og dermed en erhvervsvirksomhed der kræver særlig 
tilladelse.  
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1. Hvem er forsikret? 
Sikret på hundeansvarsforsikringen er de personer der besidder hunden(e) og som til enhver 
tid har ansvaret, fx  
• dig som forsikringstager og ejer af den/de forsikrede hunde 
• din ægtefælle/samlever  
• dine/jeres børn og plejebørn 
• logerende på adressen 
• medhjælp i husholdningen 
• andre der med din tilladelse, midlertidigt råder over hunden fx hundepasser og dennes 

husstand 

2. Hvor dækker forsikringen? 
Forsikringen dækker i Danmark (ekskl. Grønland) og under rejser og ophold i udlandet (samt 
Grønland) i indtil 3 måneder.  

3. Hvilke dækninger har forsikringen?  
• Hundeansvarsforsikring  

• Udvidet hundeansvarsforsikring (Figurantdækning)  

Det fremgår af policen, hvilken dækning der er omfattet.  

4. Hvilke skader dækker forsikringen?  

4.1. Hundeansvarsforsikring 

Det fremgår af forsikringsaftalen (policen) hvor mange hunde forsikringen omfatter. Dog er 
hvalpe medforsikret, så længe de opholder sig hos hundemoderen og ikke er over 4 måneder 
gamle.  
 
Forsikringen dækker det ansvar, der påhviler den sikrede i henhold til lov om hunde.  
 
Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et 
erstatningsansvar, og at bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget 
erstatningskrav mod ham eller hende. Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens 
behandling over for skadelidte.  
Sikredes anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun sikrede selv - ikke selskabet. 
Sikrede kan dermed - ved at på egen hånd anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at 
måtte betale erstatning, som ikke dækkes af forsikringen.  
 
Hver skade dækkes inden for de summer, der er anført på policens forside. Ud over 
forsikringssummen dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og renter af det 
beløb, der henhører under forsikringen.  
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4.1.1. Forsikringen dækker ikke  

Personskade på:  

• besidderen, som i en konkret situation har ansvaret for kontrol over hunden 

• dig og din ægtefælle/samlever  

• dine/jeres børn og plejebørn der bor fast, og delebørn når de opholder sig, i 
husstanden og er fyldt 14 år  

 
Skade på ting eller dyr som følgende ejer, har til afbenyttelse, lån, leje, opbevaring, 
befordring, behandling, bearbejdning, eller af anden grund har i varetægt: 

• dig som forsikringstager og ejer af den/de forsikrede hunde 

• din ægtefælle/samlever  

• dine/jeres børn og plejebørn 

• delebørn når de bor/opholder sig i husstanden 

• logerende på adressen 

• medhjælp i husholdningen 

• andre der med din tilladelse, midlertidigt råder over hunden fx hundepasser og 
dennes husstand 

4.2. Udvidet hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) 

Forsikringen er, når dette fremgår af forsikringsaftalen (policen), udvidet til at dække person- 
eller tingskade påført figuranter, dommere o. lign. under deltagelse i konkurrence, udstilling 
eller dressur, også selv om skadelidte ikke måtte være sagesløs efter hundeloven. 

5. Hvordan beregnes erstatningen? 

5.1. Anmeldelse, dokumentation og erstatning 

Anmeldelse og dokumentation 
Når der sker en skade skal du straks anmelde den til os, med alle relevante oplysninger der 
kan have betydning for vores bedømmelse af skaden og dens omfang. Du skal kunne 
sandsynliggøre og dokumentere dit erstatningskrav. 
 
Du må ikke begynde at reparere, eller aftale reparation, før end det er aftalt med os eller 
vores taksator.  
 
Der må ikke træffes aftaler om erstatning før end det er aftalt med os. Har du aftalt et 
erstatningsansvar inden det er godkendt af os, kan der være en risiko for, at forsikringen ikke 
dækker kravet. 
 
Når du anmelder en skade, kan vi forlange dokumentation for kravet, fx original 
købskontrakt, slutseddel, købsnota, finansierings- eller leasingaftale. Hvis dette ikke kan 
dokumenteres eller sandsynliggøres, kan vi afvise at udbetale erstatning eller fastsætte 
erstatningen efter et skøn. 

5.2. Reparation 

Reparationen udføres efter aftale med os eller vores taksator. Den må ikke sættes i gang før 
end vi har godkendt det. 
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Når vi vurderer skadens størrelse, ansætter vi det beløb det vil koste, at få den beskadigede 
genstand repareret så den sættes i væsentlig samme stand som før skaden. Vi forbeholder os 
ret til at anvise en reparatør.  
 

Forsikringen dækker ikke   
• forøgede udgifter ved reparation udenfor normal arbejdstid 
• eventuel forringelse af handelsværdien som følge af reparation 

6. Generelle bestemmelser 
Betaling af forsikringen 
Forsikringen betales en eller flere gange årligt afhængigt af hvad der er valgt. 
 
Prisen på forsikringen opkræves med oplysning om sidste rettidige betalingsdag og sendes til 
den betalingsadresse som er nævnt i forsikringsaftalen. Hvis denne adresse ændres skal vi 
have besked hurtigst muligt. 
 
Sammen med beløbet opkræver vi alle gældende lovpligtige afgifter til det offentlige fx 
skadeforsikringsafgift samt et opkrævningsgebyr der dækker vores udgifter til opkrævning og 
indbetaling. 
 

Påmindelse om manglende betaling 
Hvis vi ikke modtager betaling til tiden, sender vi en rykker. Med rykkeren sender vi dig 
oplysning om konsekvensen ved manglende og for sen betaling og hvis den ikke betales 
senest 21 dage efter modtagelsen ophører forsikringen og retten til erstatning.  
 
Vi opkræver et ekspeditionsgebyr for at sende rykkerbrev. Derudover kan vi opkræve renter 
og andre omkostninger til dækning af vores udgifter. 
 

Gebyrer 
Vi har ret til at opkræve gebyrer. Fx for at få dækket omkostninger ved opkrævninger, 
rykkerskrivelser, print, forsikringsoversigter og andre ydelser i forbindelse med forsikrings- og 
skadebehandling.  
 
Vi kan ligeledes ændre eller oprette nye gebyrer med begrundelse i, at vi indfører nye tiltag 
som fx digitalisering og selvbetjening. 
 
Hvis vi forhøjer eksisterende gebyrer eller indfører nye gebyrer, vil det blive varslet 
individuelt med en måneds varsel til den 1. i en måned.  
 
Vi kan uden varsel nedsætte gebyrerne. 
 
På www.stofo.dk kan du se de gældende gebyrer. 
 

Indeksregulering 
Prisen på forsikringen indeksreguleres og fremgår af forsikringsaftalen (policen).  
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Prisen på forsikringen indeksreguleres en gang årligt på forsikringens hovedforfalds dato.  
 
Indeksreguleringen følger ’lønindeks for virksomheder og organisationer’ fra Danmarks 
Statistik. Hvis udgivelsen af dette indeks ophører, kan vi benytte et andet indeks fra 
Danmarks Statistik. 
 
Forsikringens varighed 
Forsikringen gælder for et år ad gangen, hvis ikke der er nævnt noget andet i 
forsikringsaftalen (policen). 
 
Den fornyes automatisk hvert år til en forsikringsperiodes udløb (hovedforfald).  
 
Forsikringen kan dog opsiges forinden. Se ”Opsigelse”  
 

Ændring af betingelser og priser 
Hvis vi forhøjer eksisterende priser, eller indfører nye forsikringsbetingelser, vil det blive 
varslet med mindst en måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Indeksregulering 
betragtes ikke som en prisforhøjelse. 
 
Når du har betalt fornyelsen med nye priser og/eller forsikringsbetingelser, har du accepteret 
ændringerne og forsikringen fortsætter. 
 

Opsigelse 
Forsikringen kan opsiges af begge parter med mindst en måneds varsel til en 
forsikringsperiodes udløb. 
 
Hvis du vælger at opsige din forsikring før forsikringsperiodens udløb, kan det ske med 30 
dages varsel til udløbet af en kalendermåned mod et gebyr. Har forsikringen været i kraft 
mindre end et år, opkræves et supplerende gebyr.  
 

Opsigelse ved skade 
Forsikringen kan opsiges af begge parter efter en anmeldt skade. I indtil 14 dage efter 
erstatningens betaling eller afvisning af skaden, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel. 
 

Skærpede vilkår efter skade 
Vi kan vælge at forsikringen kun kan fortsætte efter en skade, hvis vi tilføjer skærpede vilkår. 
Årsagen kan være særlige risikoforhold som fx mange anmeldte skader. 
 
Skærpede vilkår er fx forhøjelse af den eksisterende selvrisiko, forhøjelse af prisen, 
dækningsbegrænsninger eller forebyggende foranstaltninger. 
 
Du vil modtage varsling om skærpede vilkår skriftligt og inden for samme tidsfrister som 
under 'opsigelse'.  
Du har ret til at opsige din forsikring hvis vilkårene skærpes. Det skal ske senest den dag 
vilkårene er gældende fra.  
 

Én selvrisiko ved skade  
Hvis en forsikringsbegivenhed medfører erstatning fra flere forsikringer, gælder kun én 
selvrisiko, den højeste.  
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Forsikring i andet selskab 
Har du en forsikring i et andet forsikringsselskab dækkende de samme risici, er der 
dobbeltforsikring. Får du en skade, skal den anmeldes til begge selskaber. 
Har det andet selskab givet fuld erstatning, vil du ikke modtage erstatning fra denne 
forsikring. 
Hvis det andet selskab har begrænset dækningen ved dobbeltforsikring, vil denne forsikring 
være tilsvarende begrænset. Bestemmelsen vedrører kun det indbyrdes forhold mellem 
selskaberne, der udbetaler erstatningen i fællesskab, forholdsmæssigt.   
 

Risikoændring  
Præmien for ansvarsforsikringen er baseret på det antal hunde, som forsikringen skal 
omfatte. Ændres dette antal, skal Storstrøms Forsikring G/S straks underrettes.  
 
Hvis det i tilfælde af skade viser sig, at forsikringstageren har flere hunde, end der er tegnet 
ansvarsforsikring for, ydes der kun erstatning i forholdet mellem den præmie, der er betalt og 
den præmie, der skulle være betalt.  
Har Storstrøms Forsikring G/S af den grund måttet betale større erstatning end der er dækket 
af forsikringen, vil den for meget udbetalte erstatning blive opkrævet hos forsikringstageren.  
 

Moms 
Vi erstatter skadeomkostningerne inkl. moms i henhold til gældende lovgivning. 
 

Sprog 
Al kommunikation foregår på dansk. 
 

Klagemulighed 
Hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse der er foretaget i din sag, så kontakt den afdeling 
der har behandlet sagen.  
 
Er der stadig uoverensstemmelse efter din henvendelse til afdelingen, kan du skrive til vores 
klageansvarlige. På stofo.dk kan du se hvem der er klageansvarlig.  
 
Send mail til klage@stofo.dk 
 
Giver din henvendelse til den klageansvarlige ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: 
Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
tlf. 33 15 89 0 0 mellem kl. 10 – 13. 
 
Link til portal Ankenævnet for Forsikring 
 
Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet. 
 
Personoplysninger 
Når du er kunde hos os, har du naturligvis mulighed for, at se de personoplysninger vi har om 
dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og hvilke forsikringer du 
har hos os. Vi registrerer oplysninger om dit kundeforhold, centralt hos os. Du kan altid 
kontakte os hvis du ønsker at vide mere. Skriv til:  

mailto:klage@stofo.dk
http://ankeforsikring.dk/Sider/default.aspx#accept
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Storstrøms Forsikring gs 
Lohmannsvej 8 
4780 Stege 

7. Fortrydelsesret 
Fortrydelsesfrist 
I Lov om forsikringsaftaler §34i gælder særlige regler for private forbrugerforsikringer.  
 
Du har ret til at fortryde dit køb af forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes fra 
den dag du modtager din forsikringsaftale (policen) 
• får du fx forsikringsaftalen (policen) mandag d. 1., og du har fået oplysning om 

fortrydelsesretten, kan du fortryde til og med mandag d. 15.  
• Udløber fristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsdag, kan 

du vente med at fortryde til den følgende hverdag. 
 

Besked om fortrydelse 
Det er vigtigt, at du giver os besked inden fristen udløber, hvis du fortryder. Det kan gøres 
enten pr. brev eller e-mail, og du skal have sendt beskeden, inden fristen udløber.  
 
Sender du pr. brev, så send det eventuelt anbefalet og gem postkvitteringen. Det er 
dokumentation på at du har fortrudt i tide. Skriv til: 
 
Storstrøms Forsikring g/s 
Lohmannsvej 8 
4780 Stege 
 

Hvis du fortryder 
Fortryder du dit køb af forsikringen, bliver aftalen ophævet og du skal ikke betale noget for 
forsikringen. Det betyder dog, at hvis der sker en skade mellem den dag du har købt 

forsikringen og til dagen du fortryder købet, så er skaden ikke dækket af forsikringen.    
 

8. Tilsyn, Garanti og andre 
forsikringsoplysninger 
Storstrøms Forsikring g/s er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet og tilmeldt Garantifonden for 
skadeforsikringsselskaber 
 
Andre oplysninger om dækninger på forsikringen som ikke fremgår af forsikringsaftalen 
(policen), forsikringsbetingelserne og eventuelle policetillæg (særlige vilkår) kan læses på 
stofo.dk, forsikringsoplysningen.dk, ankeforsikring.dk eller forsikringogpension.dk
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