Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv skal gjøre for å begrense eller forebygge skader. Dersom disse ikke overholdes, kan
erstatningen bli redusert eller falle bort. I tillegg beskrives dine plikter for å melde fra om risiko endres. Du finner også
andre bestemmelser om ditt ansvar som det er viktig at du setter deg inn i. Disse reglene finner du kun i forsikringsbeviset
og de er en del av forsikringsavtalen.

HUSDYR PRIVAT
1. SIKKERHETSFORSKRIFTER
1.1. HVA ER SIKKERHETSFORSKRIFTER

1.2. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR HUND

Sikkerhetsforskriftene sier hvordan sikrede eller andre skal
forholde seg for å forebygge og begrense skade. Se
forsikringsavtaleloven paragraf 1-2 (e).

Tilsyn, pass og pleie

Selskapet tar forbehold om at det skal være helt eller delvis
uten ansvar hvis en sikkerhetsforskrift er overtrådt.
Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en
sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn
til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om
selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Se
forsikringsavtaleloven, paragraf 4-8.

Sikrede skal sørge for at hunden får tilsyn, pass og pleie i
samsvar med bestemmelsene i dyrevernloven slik at den
ikke påføres skade eller sykdom.
Sykdomsbekjempelse
Hvis hunden blir syk eller skadet skal sikrede, eller den som
er ansvarlig for hunden, straks tilkalle veterinær og ellers
gjøre det han/hun kan for å bekjempe sykdommen eller
skaden.

2. FORTSETT, GROV UAKTSOMHET OG IDENTIFIKASJON
2.1. FORTSETTLIGE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER
Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er
selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede ved grov uaktsomhet
fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes
ned eller falle bort. Unntaket for forsettlige og grovt
uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede
på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå
rekkevidden av sin handling. Se forsikringsavtaleloven
paragraf 4-9.

2.2. IDENTIFIKASJON - BETYDNINGEN AV ANDRES
HANDLINGER
Identifikasjon innebærer at handlinger og unnlatelser fra
andre vil få samme virkning for sikredes rettigheter som om
de var foretatt av sikrede selv. Se forsikringsavtaleloven
paragraf 4-11.
De som identifiseres med sikrede er:
Personer som med sikredes samtykke er ansvarlig for
det forsikrede dyret.
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