Förutsättning:
Ersättningar utbetalas högst upp till 85 000 euro per skada. Självrisken är 150 euro.

Agria Ansvarsförsäkring för hund

1. Ersättningsbara försäkringsfall
Försäkringen ersätter person- eller sakskada som den försäkrade hunden direkt orsakat annan part och som orsakats under
försäkringens giltighetstid. Ersättning kan utbetalas även om
den försäkrade enligt gällande lag inte är skyldig att ersätta
skadan. Skador som orsakats av samma händelse eller omständighet anses som ett försäkringsfall.

1.1. Begränsningar
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats
• ägaren, skötaren, innehavaren, tillfälliga innehavaren eller
den för vars fördel hunden används
• person eller vårdinrättning som vårdar hunden eller
personens eller vårdinrättningens egendom
• när hundar tillsammans släppts lösa och de skadar varandra
• vid betäckning
• av hundens lynnesfel
• när hunden används i förvärvsverksamhet
• den försäkrade eller annan försäkrad som bor i samma
hushåll som den försäkrade eller av juridisk person där de
försäkrade tillsammans har mer än 50 % bestämmanderätt
• av att hunden lämnats utan övervakning i rum, förråd eller
förvaringsutrymmen, motorfordon, släpvagn, båt eller annat
motsvarande transportmedel
• egendom som när skadan inträffar är eller var i den försäkrades eller i samma hushåll stadigvarande boende persons
besittning eller lånad av denne eller på annat sätt utnyttjats,
förvarats, behandlats eller skötts av denne
• egendom som när skadan inträffat utnyttjas eller utnyttjades
av den försäkrade eller hunden
• av att den försäkrade eller skadelidande handlat uppsåtligen
eller med grov oaktsamhet
• av smittsamma sjukdomar hos hund
• glas- eller solglasögon, television, ljudåtergivningsanordning, mobiltelefon, dator inklusive program och kringutrustning, underhållnings- eller annan hemelektronik samt optisk
utrustning.
• av hund på del eller apparatur, konstruktioner, ytor eller fast
möblemang i lokal, byggnad eller fastighet.

1.2. Ersättningsbestämmelser för ansvarsförsäkring
1.2.1. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet i ansvarsförsäkring är det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet. Detta belopp utgör
den högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet i varje ersättningsbart försäkringsfall.

1.2.2. Skadestånd

Försäkringen ersätter den försäkrades andel av skadebeloppet.
Ersättningsbeloppet beräknas enligt skadeståndsbestämmelserna och rättspraxisen. Om skadan orsakas av flera djur, ersätter
försäkringen endast den försäkrade hundens andel av skadebeloppet. Ersättning utbetalas efter huvudtal om den försäkrade
inte påvisar annat.
1.2.3. Självrisk

På varje försäkringsfall tillämpas en i försäkringsbrevet
antecknad självrisk som avdras från skadebeloppet.
1.2.4. Skadeutredning

Den försäkrade ska bereda försäkringsbolaget tillfälle att
bedöma skadebeloppet samt möjlighet att medverka till en
uppgörelse i godo. Om den försäkrade ersätter skadan, avtalar
därom eller godkänner krav, binder detta inte försäkringsbolaget, om inte ersättningsbeloppet och -grunden är uppenbart
riktiga. Om försäkringsbolaget meddelat den försäkrade att
bolaget är berett att inom ramen för försäkringsbeloppet avtala
med den skadelidande om att ersätta skadan och den försäkrade inte går med på detta, är försäkringsbolaget inte skyldigt
att ersätta kostnader som uppstått härefter och inte heller att
vidare utreda ärendet.
1.2.5. Rättegång

Om ett försäkringsfall leder till rättegång, ska den försäkrade
omedelbart underrätta försäkringsbolaget om rättegången. Försäkringsbolaget sköter rättegång som gäller ersättningsfråga i
försäkringsfall och betalar de därtill hörande rättegångskostnaderna högst upp till försäkringsbeloppet. Försäkringsbolaget
kan vägra att ersätta rättegångskostnader om den försäkrade
underlåtit att på förhand underrätta försäkringsbolaget om rättegången. Begränsning: Kostnaderna för en rättegång utanför
Finland ersätts upp till högst 8 500 euro.
1.2.6. Solidariskt ansvar

Om flera parter är skyldiga att solidariskt ersätta samma
skada, ersätter försäkringen endast den andel av skadan som
motsvarar vad som kan läggas den försäkrade till last och den
fördel denne eventuellt haft av försäkringsfallet. Om annat inte
föranleds av tidigare nämnda orsaker, utbetalar försäkringen
ersättning högst efter huvudtal i förhållande till den totala
skadan.
1.2.7. Mervärdesskatt

Vid beräkning av skadebeloppet beaktas bestämmelserna om
mervärdesskatt. Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av skatt som ingår i kostnaderna som ska
ersättas, avdras från ersättningen beloppet för den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna. Om försäkringsersättningen
ska anses vara sådan inkomst som träder i stället för momspliktig inkomst i näringsverksamhet, utbetalas ersättningen
momsfri.
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Försäkrade är den i försäkringsbrevet nämnda hundens ägare,
skötare och innehavare, var och en i respektive egenskap.
Ansvarsförsäkringen gäller i Finland samt under högst ett år
i de övriga EU-länderna samt Schweiz och Norge. Ansvars
försäkringen kan hållas i kraft under hundens hela livstid.

