
De fuldstændige prækontraktlige og kontraktlige oplysninger om produktet finder du i forsikringsbetingelserne på popermo.dk 
og i policen.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Hundeforsikringen omfatter én hund og dækker erstatningsansvar, jf. hundeloven. Ansvarsforsikringen er med figurant-
dækning, som er en udvidet dækning, så personer, der medvirker under træningen, og deres ting er dækket. Ansvarsforsik-
ringen dækker også under deltagelse i konkurrencer, udstillinger, opvisninger, kåringer og parringer. 

Hvad dækker den ikke?
 ╳ Skade påført sikrede eller familiemedlemmer, 

der hører til husstanden.  Er den forsikrede 
hund i pleje, betragtes plejeren og dennes 
husstand som sikrede. 

 ╳ Skade på ting, som de sikrede ejer, hæfter for, 
råder over i forbindelse med lån, leje, opbe-
varing, afbenyttelse, befordring, bearbejdel-
se eller som af anden grund befinder sig i de 
sikredes varetægt. 

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen?
 ! Skader, som sker i forbindelse med krig, 

jordskælv eller andre naturforstyrrelser i 
Danmark.

 ! Skader, som sker under udløsning af atom-
energi eller radioaktive kræfter.

Hvad dækker den?
 ཞ Hundeansvarsforsikring 

Tilvalgsdækninger
Hundesygeforsikring
Udvidet Hundesygeforsikring
Hundelivsforsikring 

Forsikringssummer pr. skadebegivenhed
Personskade er dækket med indtil 10 mio. kr. 
Tingskade er dækket med indtil 5 mio. kr. 

Hvor er jeg dækket?
 ཞ Hundeansvarsforsikringen dækker i Danmark og under rejse og ophold i det øvrige Europa i indtil 12 måneder.  

Forsikringen dækker med de forsikringssummer, som de pågældende lande kræver, dog maksimalt med de før-
nævnte forsikringssummer. 

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal informere Popermo, når du skifter navn eller CPR-nr., eller du flytter til en anden adresse.
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Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Forsikringen er tegnet for en etårig periode og forlænges automatisk for yderligere et år, medmindre
den opsiges inden. Både du som forsikringstager og Popermo kan opsige forsikringen skriftligt med mindst
30 dages varsel til udløbet af en forsikringsperiode.
Mod et gebyr kan du som forsikringstager vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet
af en kalendermåned.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Popermo sender opkrævning.
Du kan betale 1, 2, 4 eller 12 gang årligt. Månedsvis betaling kræver tilmelding til Betalingsservice.
Sammen med præmien opkræver Popermo afgifter, bidrag og gebyrer. Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet på 
vegne af staten. Andre opkræves i overensstemmelse med gældende lovgivning som kompensation for Popermos 
udgifter til administration, herunder de udgifter, der er forbundet med opkrævning og betaling af præmien, rykkere 
og udskrivning af dokumenter.
 
På popermo.dk, kan du se en beskrivelse af alle afgifter, gebyrer og bidrag.  

Hvornår går dækningen fra og til? 
Aftalen træder i kraft, når Popermo har antaget forsikringen eller på en aftalt senere dato.  
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