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Kæledyrsforsikring  
  

Selskab: Købstædernes Forsikring          FT.nr.: 51778 
           Vilkårsnummer: APR-2102 

Her får du et overblik over, hvordan vores kæledyrsforsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse mere 
i vores vilkår, som du finder på kfforsikring.dk. Vælger du en kæledyrsforsikring hos os, kan du se din police på Mit 
KF, som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores 
fælles aftalegrundlag. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Kæledyrsforsikringen består af 2 dækninger. Den ene er hundeansvarsforsikring, som også indeholder en 
figurantdækning. Den anden dækning er en syge- og ulykkesforsikring, der hjælper dig, når der skal betales 
dyrlægeregninger, hvis dit kæledyr bliver sygt eller kommer ud for en ulykke.  

 

Hvad dækker den? 

✓ Hundeansvar. Den dækker hvis din hund laver 

ting- eller personskade på andre, som ikke er 

en del af din husstand.  

 

✓ Figurantdækning. Denne dækning er ofte et 

krav, hvis du og din hund går til træning eller 

deltager i udstilling eller figuranttræning. 

 

✓ Syge- og ulykkesforsikring. Vi dækker udgifter 

til dyrlæge, hvis dit kæledyr bliver syg eller 

kommer ud for en ulykke.  

 

 

 

 

 

Hvad dækker den ikke? 

 Forudbestående lidelser eller sygdomme. 

 Forsikringen dækker kun de kæledyr, der er 

nævnt i policen. 

 Skader i forbindelse med hoftedysplasi, 

almindelige vaccinationer, sygdomme de første 

30 dage af policens levetid m.fl.  

 Se flere undtagelser i vilkårene. 

   

 

 
 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Hundeansvarsforsikring dækker max op til 10 

mio. kr. for personskader. 

! Hundeansvarsforsikringen dækker max op til 2 

mio. kr. for tingskader. 

! Det er et krav for dækning, at kæledyret bor 

under samme tag som dig. 

! En behandlingsperiode er max 60 dage. 

! Forsikringssummen er 20.000 kr. pr. 

forsikringsår. 

! Der gælder en fast selvrisiko på 10 % af den 

samlede behandlingsudgift, dog minimum 

1.000 kr. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://kfforsikring.dk/privat/vilkaar-privat/
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Hvor er jeg dækket? 

✓ Hundeansvarsforsikringen dækker i Danmark og under midlertidige ophold i op til 3 måneder i Europa.  

Syge- og ulykkesforsikringen for kæledyr dækker alene i Danmark. 

     

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

– Du skal afgive korrekte oplysninger om dig, dit kæledyr og evt. tidligere skader, når forsikringen oprettes.  

– Du skal checke, at der er sammenhæng mellem de oplyste informationer, og hvad der står på policen. 

– Du skal betale dine forsikringer til tiden. 

– Får du en skade, skal den anmeldes hurtigst muligt. 

     

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Hvis du tilmelder betalingen til 
Betalingsservice, sker betalingen automatisk. Du kan betale forsikringen månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt.  
 
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingerne til Betalingsservice, men det er også muligt at få tilsendt et 
indbetalingskort. 
 

     

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på din police og på Mit KF. Forsikringen gælder for 1 år af gangen, 
og vi fornyer den automatisk, med mindre andet er aftalt. 

     

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige din forsikring uden gebyrer, hvis du eller dit nye forsikringsselskab sender en skriftlig opsigelse senest 1 
måned før hovedforfald. Du kan også opsige forsikringen inden for en løbende måned plus en måned, mod at du betaler 
et gebyr. Hvis du opsiger dine forsikringer inden for det første år, skal du betale et forhøjet gebyr. 
 
Både du og Købstædernes Forsikring har mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det skal dog 
ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage. 
 

 


