Tryg har i samarbejde med PetsBnB sammensat en forsikringsløsning, der giver tryghed
til både den der bestiller en dyrepasning (Modtager) via PetsBnB.dk, og til den der yder
pasningen (Passer). Det er en bred forsikring, som dækker fx dyrlægeudgifter, skader på
Passers bolig forvoldt af hunden, samt hvis Passer kommer ud for en ulykke. Modtagers bolig
er dækket ved skader forvoldt af Passer, hvis hunden (eller katten) skal passes i sit eget hjem.
Dyreforsikring

Ulykkesforsikring

Når du som dyreejer søger efter en Passer via PetsBnB, er det trygt
at vide, at din hund (kat) er ulykkesdækket i pasningsperioden. Vi
dækker undersøgelse og behandling hos en dyrlæge med op til
15.000 kr. pr. pasningsperiode. Hvis hunden (katten) dør som følge
af en ulykke, erstatter vi et beløb svarende til prisen på en hvalp
(killing) af samme race, maks. op til 10.000 kr.

Når du som Passer udfører dyrepasning via PetsBnB, kan du få
erstatning, hvis du kommer til skade i den aftalte pasningsperiode,
og skaden er sket som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Det kan fx være, hvis du under en luftetur falder over hunden
og brækker din arm.

Ved pasning og luftning af hunde dækker vi desuden bortkomst, fx
hvis hunden slipper af snoren, løber væk og ikke bliver fundet igen.
Vi erstatter 50% af prisen på en hvalp af samme race, dog maks.
5.000 kr.
Dyreforsikring gælder både ved aftaler om luftning og ved pasning.

Uheldsforsikring
Selv en velopdragen hund kan komme til at lave en skade, når den
kommer ud i uvante omgivelser. Det har vi taget højde for, så forsikringen dækker mindre skader på Passers bolig (indbo og bygning), i
alt op til 5.000 kr. pr. pasningsperiode. Der er en selvrisiko på
1.000 kr. som bliver fratrukket erstatningen.
Hvis Modtager vælger, at hunden (katten) i stedet skal passes i sit
eget hjem, fx ved at Passer flytter ind i Modtagers bolig i pasningsperioden, dækker forsikringen de skader, som Passer måtte forvolde på Modtagers indbo og bygning.
Uheldsforsikringen gælder også for aftaler, hvor Passer blot skal
komme forbi og tilse dyrene (’fodre og vande’). Der erstattes op
til 100.000 kr. pr. pasningsperiode, med fradrag af en selvrisiko på
1.000 kr.
Uheldsforsikringen gælder ikke for aftaler om luftning.

Vi erstatter varigt mén på mindst 5%. Den maksimale forsikringssum ved 100% varigt mén er 500.000 kr.
Ulykkesforsikringen gælder både ved aftaler om luftning og ved
pasning.
Behandlingsudgifter
Ulykkesforsikringen dækker også rimelige og nødvendige udgifter
til behandling hos fysioterapeut og kiropraktor efter et dækningsberettiget ulykkestilfælde indtil méngraden er fastsat, dog i højst 12
måneder fra skadedatoen.
Hvad er en ulykke?
Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager
personskade. Det er et krav, at der har været årsagssammenhæng
mellem ulykkestilfældet og skaden.

Praktiske oplysninger
Ved skade
Du anmelder skaden ved at udfylde den digitale skadeanmeldelse,
som du får udleveret ved at kontakte PetsBnB. Skadeanmeldelsen
sendes direkte til Tryg.
Et ulykkestilfælde skal anmeldes hurtigst muligt, også selvom
skaden ser ud til at være af beskedent omfang.
Tryg er berettiget til at stille krav om oplysninger, der er nødvendige
til behandling af erstatningssagen.
Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om PetsBnB’s forsikring. I tilfælde af skade, er det
forsikringsbetingelserne, der gælder. Du kan hente betingelserne på www.petsbnb.dk.
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