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 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: GF Forsikring  FT-nr.: 51619  Danmark 
 

Gældende fra 1. oktober 2018 

Dette produktark indeholder en oversigt over indholdet i OK’s Kæledyrsforsikring til hund. Du kan læse mere om forsikringen og finde de 
fuldstændige betingelser kan hentes på OK’s hjemmeside www.ok-forsikring.dk eller ved at kontakte OK Forsikring på tlf. 72 24 40 10 
eller på mail ok@gfforsikring.dk. Opretter du forsikringen, sender vi dig de samlede betingelser og din police, som udgør aftalen mellem 
os. Har du allerede en kæledyrsforsikring til din hund hos OK Forsikring, så finder du dine betingelser på Min OK. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
 

Kæledyrsforsikringen kan dække en række ansvarsskader for din hund, udgifter til behandling af visse sygdomme og uheld, samt udgiften 
til en ny hvalp. Vær opmærksom på, at den almindelige ansvarsdækning er lovpligtig. 

 

 

Hvad dækker den? 
 

Her vises alle de dækninger, du kan vælge 
imellem. Det vil fremgå af dit tilbud eller din 
police, hvilke der indgår i din forsikring. 
 

Basis 
 

✓ Ansvar 
 

Tilvalg 

✓ Udvidet ansvar 

✓ Sygeforsikring, inkl. genoptræning 

✓ Livsforsikring 
 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 

Her vises nogle eksempler på forhold, der ikke 
er omfattet af din kæledyrsforsikring. Listen er 
ikke udtømmende, så det fulde overblik over, 
hvilke ting der ikke er omfattet, finder du i 
forsikringsbetingelserne. 

 Sygdomme eller lidelser, som er opstået eller 

har været symptomgivende før sygeforsikringen 

trådte i kraft 

 Sygdomme eller lidelser som er medførte eller 
arveligt betingede 

 

     

 

Er der nogen begrænsninger af dækningen? 
 

Her vises nogle eksempler på skader, som ikke er dækket på din kæledyrsforsikring. Listen er ikke udtømmende, så det 
fulde overblik over, hvilke skader der ikke er dækket, finder du i forsikringsbetingelserne. 

! Udgifter til behandling som ligger under din selvrisiko 

! Udgifter til behandling af tænder, som ikke er en følge af en ulykke 

! Udgifter til behandling af visse øjensygdomme, hvis din hund er under 2 år. 

! Udgifter til behandling af patellaluksation, hvis din hund er under 2 år. 
 

  

 

Hvor er jeg dækket? 
 

✓ På din kæledyrsforsikring er du og din hund dækket i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne.  

✓ Du er dog også dækket under ophold i EU, inkl. Grønland og Færøerne, i 3 måneder fra afrejsedato. 
 

  

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Du skal give de korrekte oplysninger når forsikringen oprettes. 

- Du skal betale den opkrævede præmien rettidigt. 

- Sørge for at din hund bliver tilset af en dyrlæge, og holdt under behandling hvis den er syg eller kommet ud for en 
ulykke 

- Forebygge smitsomme sygdomme 

- Sørge for vaccination og revaccination mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus i 
overensstemmelse med den gældende vaccinationsanbefaling fra Lægemiddelstyrelsen 

- Give GF Forsikring besked om ændringer i risikoen i forhold til policen. 
 

  

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Du betaler for din forsikring månedligt via din OK konto. Betalingen for forsikringen opkræves i henhold til den 
betalingsfrist, der er noteret på din opkrævning.  
 

 

http://www.ok-forsikring.dk/
mailto:ok@gfforsikring.dk


 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Forsikringen dækker fra den dato, der fremgår af policen, og gælder for etårige perioder. Efter den etårige periode 
fornys policen for en ny etårig periode, medmindre GF Forsikring har modtaget en opsigelse inden da. 
 

  

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

Forsikringen kan opsiges skriftligt med mindst én måneds varsel til den første i en måned. Opsiges der til en anden 

dato end hovedforfaldsdatoen kan vi opkræve et gebyr for dette. 

Vælger du at opsige din police indenfor det første år, opkræver vi dig et yderligere gebyr. 

Gebyrerne kan du se på www.ok-forsikring.dk  

Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel indtil 14 dage efter erstatningens 
betaling eller afvisning af skaden. 
 

 
 
 
 
 

http://www.ok-forsikring.dk/

