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Forsikringsgiver er WaterCircles Forsikring ASA (Org.nr. 915 495 486, Norge) og repræsenteres i Danmark af WaterCircles Danmark A/S
(Cvr.nr. 33782853) WaterCircles er registreret hos Finanstilsynet som forsikringsagent for WaterCircles Forsikring ASA.

Fortrydelsesret
Du kan altid fortryde købet af din forsikring efter forsikringsaftalelovens § 34 i. Betingelsen er bare at du
overholder fristen herfor.

Hvornår kan jeg fortryde min forsikring?
Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet - bare du overholder
fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem, hvorvidt din forsikring, træder i kraft med det samme eller hvorvidt den
træder i kraft senere.

Hvis din forsikring træder i kraft med det samme
Når du køber en familieforsikring med hundeansvarsforsikring hos WaterCircles, som skal træde i kraft med
det samme, kan du fortryde købet i indtil 14 dage, efter forsikringen er trådt i kraft.

Hvis din forsikring først træder i kraft senere
Når du køber en familieforsikring med hundeansvarsforsikring hos WaterCircles, som fx træder i kraft om 2
måneder, kan du fortryde købet i indtil 14 dage fra forsikringen træder i kraft.

Sådan fortryder du
Du skal give WaterCircles besked om, at du har fortrudt dit køb, inden udløbet af fortrydelsesfristen.
Dette kan du gøre ved at give os besked enten pr. brev eller via mail. Hvis du vil have bevis for, at du har
sendt beskeden pr. brev, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Weekend eller helligdage
Såfremt fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdage, grundlovsdag, juleaften eller nytårsaftensdag, er
det den derpå følgende hverdag, der gælder. Send din besked om, at du har fortrudt aftalen, til:
WaterCircles Danmark A/S
Aldersrogade 3A
2100 København Ø
Mail: info@watercircles.dk

Side 2 af 6

Indholdsfortegnelse

1. Fællesbestemmelser ............................................................................................................................................... 4
1.1 Hvor dækker forsikringen ................................................................................................................................ 4
1.2 Ikrafttræden........................................................................................................................................................ 4
1.3 Præmiebetaling, gebyr m.v. .......................................................................................................................... 4
1.4 Indeksregulering ................................................................................................................................................ 4
1.5 Ejerskifte................................................................................................................................................................ 4
1.6 Forsikringens varighed og dens opsigelse .................................................................................................. 5
1.7 Vilkårs- og præmieændringer ....................................................................................................................... 5
1.8 Forsikring i andet selskab ................................................................................................................................. 5
1.9 Klagemulighed................................................................................................................................................... 5
2. Dækningsskema hundeansvarsforsikring ......................................................................................................... 6

Side 3 af 6

Almindelige forsikringsvilkår
Hundeansvarsforsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt.
policetillæg.

1. Fællesbestemmelser
Forsikringsaftalen med WaterCircles udgøres af policen, eventuelle policetillæg samt forsikringsvilkårene.
For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler i det omfang at den ikke er fraveget, samt lov
om finansiel virksomhed.

1.1 Hvor dækker forsikringen
I Norden: Forsikringen dækker i henhold til hundelovens regler.
I Grønland: Forsikringen dækker i henhold til sted lige/lokale vedtægter og sædvaner, idet hundeloven
ikke er gældende i Grønland.
Forsikringen dækker i øvrigt korte ophold i Europa i forbindelse med afholdelse af ferier.

1.2 Ikrafttræden
Ved accept fra WaterCircle træder forsikringen i kraft straks ved dækningens præmiebetaling.

1.3 Præmiebetaling, gebyr m.v.
1.3.1 Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den adresse du har opgivet.
1.3.2 I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er WaterCircles berettiget til at opkræve et
gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso samt
dokumenter og serviceydelser af enhver art. Størrelsen af WaterCircles gebyrer fremgår af
præmieopkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel.
1.3.3 Betales præmien ikke i henhold til 1. påkrav, sender WaterCircles et skriftligt varsel om forsikringens
ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved
udløbet af den anførte tidsfrist.
1.3.4 Hvis præmien først betales efter at dækningen er ophørt, og forsikringen kan genantages af
WaterCircles, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og
håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto.

1.4 Indeksregulering
1.4.1 Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af
Danmarks Statistik.
1.4.2 Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks.
1.4.3 Reguleringen af forsikringssummer, betingelsesbestemte beløbsgrænser og præmier sker ved
forsikringens hovedforfald. De i forsikringsbetingelserne anførte beløb er gældende i 2017.
1.4.4 Dækningssummerne og selvrisikobeløb for ansvars- og retshjælpsdækningerne indeksreguleres ikke.
1.4.5 Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan WaterCircles fortsætte indeksreguleringen på
grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

1.5 Ejerskifte
I tilfælde af ejerskifte ophører forsikringen.
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1.6 Forsikringens varighed og dens opsigelse
1.6.1 Forsikringen, der er tegnet for 1-årige perioder, er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt
opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb.
1.6.2 Efter enhver anmeldt skade og i op til 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden,
er såvel du som WaterCircles berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for
opsigelse af forsikringen, kan WaterCircles – inden for samme periode – vælge at foretage
begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko samt forhøje præmien.
1.6.3 Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et gebyr
på kr. 69,00 pr. police. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves i stedet et gebyr
på kr. 500,00 pr. police.

1.7 Vilkårs- og præmieændringer
Hvis WaterCircles forsikringsvilkår eller præmietarif for hunde forsikring ændres, kan WaterCircles
gennemføre tilsvarende ændringer for denne forsikring med 1 måneds varsel til udløbet af en
forsikringsperiode. Indeksregulering regnes ikke som ændring af præmietarif. I tilfælde af væsentlige
indskrænkninger i dækningen vil du blive fritstillet således, at en fortsættelse af forsikringen kræver din
accept.
Ved mindre væsentlige indskrænkninger samt ved præmieændringer udover indeksreguleringer
fortsætter forsikringen med ændrede vilkår/præmie, når du betaler præmien for ny betalingsperiode.
Hvis præmien ikke betales, ophører forsikringen.

1.8 Forsikring i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab og har dette selskab taget forbehold om, at
dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme
forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne.

1.9 Klagemulighed
1.9.1 Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som WaterCircles har truffet, skal du kontakte den afdeling,
som har behandlet din sag.
1.9.2 Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra
sagens afslutning henvende dig til WaterCircles klageansvarlige, som uden omkostninger behandler din
klage. Du kan henvende dig enten pr. brev eller via info@watercircles.dk.
1.9.3 Ankenævnet for Forsikring. Hvis du efter din fornyede henvendelse til WaterCircles klageansvarlige
fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
www.ankeforsikring.dk
Telefon 33 15 89 00.
En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos WaterCircles eller
Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i
klagen eller nævnet afviser at behandle klagen.
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2. Dækningsskema hundeansvarsforsikring
Produkt som dækningen gælder for

Hund Basis – Hund Standard

Hund Standard

Dækning

Sædvanlig hundeansvarsforsikring

Udvidet hundeansvarsforsikring

1. Forsikringen dækker:

Forsikringen dækker det erstatningsansvar,
som du kan pådrage dig som besidder af
den/de hund(e) der er nævnt i policen.
Hvalpe af de i policen nævnte tæver er
omfattet indtil de fylder 4 måneder, så
længe de stadig bor sammen med
moderen.
Personer, der midlertidig har hunden(e) i
besiddelse er dækket af samme regler, som
gælder for dig og din husstand.

Forsikringen er udvidet til at dække den
skade, de(n) forsikrede hund(e) kan påføre
de medvirkende personer under deltagelse i
træning,
konkurrencer,
udstillinger
og
lignende
arrangementer
i
klub
eller
foreningsregi. Denne udvidelse gælder
uanset bestemmelserne i lov om hunde § 8
stk. 1.

2. Forsikringen dækker ikke:

1. Personskade, der tilføjes dig eller andre
personer i din husstand.
2. Skade på ting
a. som ejes af dig eller din husstand
b. som du eller din husstand har til brug,
leje eller opbevaring
c. som du eller din husstand har sat sig i
besiddelse af.
3. Ansvaret for slædehunde.
4. Skade sket under deltagelse i træning,
konkurrencer, udstillinger og lign.
arrangementer i klub eller foreningsregi

3. Dækningssummer

Forsikringen dækker for hver
forsikringsbegivenhed med indtil: 5 mio kr. for
personskade og 2 mio kr. for skade på dyr og
ting.

4. Underforsikring

Besidder du flere hunde, end du har forsikret,
udbetaler WaterCircles forholdsmæssig
erstatning, svarende til forholdet mellem
præmien på de(n) forsikrede hund(e) og den
samlede præmie, som skulle have været
betalt, hvis samtlige hunde var forsikrede.
Eventuel erstatning til skadelidte, som
overstiger den forholdsmæssige erstatning,
har WaterCircles efterfølgende ret til at
opkræve af dig.

Dækker ikke

Forsikringen gælder endvidere under
midlertidige ophold i Europa.

Dækker
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