
ANMELDELSE AF 
HUNDEANSVARSSKADE

Statene 12 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 63 57 11 11 · post@dyrekassen.dk · dyrekassen.dk

Ved anmeldelse af en hundeansvarsskade bedes du udfylde nedenstående skema og indsende det 
til os. 

For at fremme sagsbehandlingen og forkorte ekspeditionstiden bedes du udfylde skemaet så  
udførligt som muligt. Det er vigtigt, at beskrivelsen af uheldet er uddybende af hensyn til  
bedømmelse af ansvaret.

Du bør undlade at betale skaden eller bestille reparation, før selskabet har taget stilling til, om du 
eller en af de andre sikrede er ansvarlig for skaden. Ellers risikerer du at måtte betale erstatning, 
der ikke er dækket af forsikringen. Ligeledes bør du gemme de beskadigede genstande, indtil 
sagen er afsluttet.

Almindelig praksis for forsikringsskader er, at såfremt den indtrufne skade er dækket af en  
tingsforsikring, herunder en hundesygeforsikring, skal denne i første omgang behandle skaden, 
hvorefter sagen vil blive endelig afgjort selskaberne imellem. Skadelidte skal således også anmel-
de skaden til sit eget forsikringsselskab.

Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte vores skadesafdeling på  
telefon 63 57 11 11.

Skadeanmeldelsen skal sendes på mail til skade@dyrekassen.dk eller pr. brev til:

Concordia Forsikring as.
Himmerlandsgade 110
9600 Aars

Venlig hilsen
Dyrekassen Danmark



S k a d e a n m e l d e l S e

Policenummer Skadedato Skadenummer

Tlf. nr. :
mobil :
e-mail :

Forsikringstager, hvis anden
end nævnt i adressefelt:

Skadeanmeldelse: Ansvar – Hund
Skadedato Skaden er sket den kl. (0-24)
og -sted

Skadested (adresse)

Skadevolder Hvem har forvoldt skaden? Hvorfor var hunden på stedet?

Var hunden i andres varetægt?    Hvis ja, navn og adresse
 Ja        nej      

er hunden dækket af anden ansvarsforsikring?
Hvis ja, - selskab og policenr.

 Ja        nej 

Skadelidte navn Stilling

adresse

Postnr.                          By Tlf.                                   CPR-nr.

Hører skadelidte til din husstand?  Ja        nej

er skadelidte i familie med dig eller andre fra din husstand?  Ja        nej

Passede skadelidte hunden?  Ja        nej

Var skadelidte på arbejde, da skaden skete?  Ja        nej

I hvilken anledning opholdt skadelidte sig på stedet?

Vidner navn Stilling

adresse

Postnr.                          By Tlf.                                   

Politi er der optaget politirapport?          Hvis ja, hvilken station
 Ja        nej

                                       anmeldelsesdato

Politiets journalnr.

Hvem anmeldte skaden? (navn og adresse bedes oplyst)

Beskrivelse Under hvilke omstændigheder skete skaden? (Udførlig beskrivelse)
af uheldet

Fortsættes næste side
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S k a d e a n m e l d e l S e

Ansvar for uheldet Hvem er efter din mening helt eller delvis ansvarlig for uheldet?

Hvorfor?

         

Udfyldes ved Hvori består skaden?  
personskade

er skaden anmeldt til arbejdsskadeforsikringen?
Hvis ja, - selskab og policenr.

 Ja        nej

Udfyldes ved
tingskade/skade på

er det beskadigede forsikret? 
(f.eks. bygnings-, indbo-, motorkøretøjs-, sygeforsikring)

 Ja        nej

andre dyr Hvis ja, - selskab og policenr.

Reg.nr.

er skaden anmeldt til det pågældende selskab?
(Hvis nej, - skal skaden anmeldes snarest muligt)

 Ja        nej

Var det beskadigede i skadevolders besiddelse på grund af?  lån     leje

lån/lejedato                                    - eller af andre grunde - hvilke?

Udfyldes ved
hundeslagsmål

din hund - Race og alder                                Blev hund ført i snor?      Var hunden indhegnet?
 Ja        nej            Ja        nej

Skadelidtes hund - Race og alder Blev hund ført i snor?      Var hunden indhegnet?
 Ja        nej            Ja        nej

Hvilken af hundene startede slagsmålet?

er skaden sket under leg mellem hundene?  Ja        nej      

er skaden sket under hundetræning?  Ja        nej      

er den skadelidtes hund sygeforsikret?  Ja        nej        Ved ikke

Udfyldes ved Var skadelidtes hund lukket inde?  Ja        nej 
bedækningsskade

Hvis ja, - hvor og hvordan?

Hvordan kunne din hund komme ind til skadelidtes hund?

Erstatningskrav er der rejst erstatningskrav?     Ja        nej Hvis ja, - da hvilket

Har du noget at indvende mod kravet?

Vigtigt

Evt. udbetaling Såfremt ikke andet er aftalt, overføres erstatning til din nemkonto. 
Ønskes overført til en anden konto, kan det oplyses her:

ejer af konto                                            Reg.nr. kontonr.

Underskrift

 

Beskadigede eller udskiftede genstande skal opbevares, indtil selskabet har foretaget besigtigelse eller udbetalt erstatning, i modsat fald kan 
erstatningen bortfalde.

Du bør undlade at betale skaden, før Concordia Forsikring as. har taget stilling til, om du eller en af de andre sikrede er 
ansvarlig for skaden. Ellers risikerer du at måtte betale erstatning, der ikke er dækket af forsikringen.

Rigtigheden af de givne oplysninger bekræftes herved, og jeg er bekendt med, at urigtige oplysninger kan medføre tab af retten til erstatning.

Undertegnede giver samtidig min tilladelse til, at Concordia Forsikring as., i forbindelse med skaden må indhente og udveksle oplysninger 
om mine forsikrings- og skadesforløb i andre forsikringsselskaber. Tilladelse gives tillige til udveksling af oplysninger med politiet, RkI, andre 
offentlige myndigheder eller kommunale institutioner. denne samtykkeerklæring er gældende så længe sagsbehandlingen pågår dog max. et år 
fra samtykket er afgivet. det afgivne samtykke kan til hver en tid tilbagekaldes.

dato:                /               - 20                  Forsikringstagers underskrift:          
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