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23.05.2014 VEDTÆGTER for Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af 
lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde (FAH) 

(Vedtaget på årsmødet den 23. juni 1971 og ændret på årsmøderne den 25. juni 
1975, den 16. juni 1978, den 21. oktober 1985, den 21. maj 2010 samt på års-
mødet den 23. maj 2014). 

§ 1

Foreningens navn er Foreningen af Forsikringsselskaber til overtagelse af lov-
pligtige Ansvarsforsikringer for Hunde. Dens hjemsted er Gentofte.  

§ 2

Foreningen er fællesorgan for alle forsikringsselskaber, der tegner lovpligtige 
ansvarsforsikringer for hunde i henhold til lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 254 af 8. marts 2013. 

Når et medlem dokumenterer, at det ikke har løbende lovpligtige hundeansvars-
forsikringer, har det ret til at udtræde og hæfter i forhold til foreningen til ud-
gangen af det regnskabsår, indenfor hvilket det har forsikringer løbende. 

§ 3

Medlemmerne er forpligtet til i overensstemmelse med de derom af Justitsmini-
steriet i medfør af lovens § 8 fastsatte bestemmelser * at overtage forsikring for 
enhver forsikringspligtig, der henvender sig om forsikring og vil underkaste sig 
selskabernes almindelige forsikringsbetingelser. 

*( for tiden Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 25. september 1984 
om ansvarsforsikring af hunde). 

§ 4

Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for den forpligtelse, foreningen, jf. § 
4 i Justitsministeriets ovennævnte bekendtgørelse af 25. september 1984, har 
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påtaget sig til at erstatte skader, der må antages forvoldt af en ukendt hund, og 
til - mod regres over for den ansvarlige - at udrede erstatningsydelsen og even-
tuelle omkostninger i tilfælde, hvor skade er forvoldt af en hund, for hvilken for-
sikring skulle være, men ikke er tegnet, eller for hvilken forsikring har været 
tegnet, men ophævet af selskabet eller ikke holdt i kraft. 

§ 5

I tilfælde, 

hvor skade er forvoldt af flere hunde, hvoraf en eller flere er forsikrede og en el-
ler flere er ukendte eller uforsikrede, afstår de(t) pågældende medlemssel-
skab(er) fra at gøre krav gældende over for foreningen, 

hvor en skade, forvoldt af en ukendt eller uforsikret hund, er dækket under en 
tingsforsikring, tegnet med selvrisiko, dækker selskabet også selvrisikobeløbet 
over for sin forsikringstager, og selskabet afstår fra - over for foreningen - at 
gøre krav på selvrisikobeløbet, 

hvor en hund overdrages til ny ejer, dækker den tidligere ejers forsikringssel-
skab - uden at gøre krav over for foreningen - skade, der måtte indtræffe i indtil 
14 dage efter besiddelsesovergangen (dog kun for så vidt ny forsikring ikke er 
tegnet). 

§ 6

Tvister om, hvorvidt en skade skal dækkes af et medlem eller af foreningen i 
medfør af § 4, afgøres ved voldgift. 

Voldgiftsretten skal bestå af en af Forsikring & Pension udpeget jurist i forbindel-
se med en af hver af de interesserede parter valgt voldgiftsmand. 

§ 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Hvert medlem betaler årligt et kontingent, hvis størrelse efter indstilling af be-
styrelsen fastsættes på årsmødet. Herudover fordeles udgifterne til foreningens 
administration og til erstatningsudbetalinger i henhold til § 4 på medlemmerne i 
forhold til det antal hundeskader, der er anmeldt til medlemmerne i regnskabs-
året. 

Bestyrelsen kan hos medlemmerne opkræve forskud, som foreløbig beregnes i 
forhold til det sidst opgivne antal hundeskader. 

§ 8

Medlemmerne er forpligtet til en gang hvert år - senest i marts måned - på et af 
bestyrelsen udarbejdet skema at meddele foreningen, hvor mange hundeskader 
der er blevet anmeldt i det forløbne kalenderår, og hvilke erstatningsudgifter de 
har medført. 
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§ 9

Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges for et år 
ad gangen. Bestyrelsen har ret til at forpligte foreningen og foretage de nødven-
dige skadesopgørelser og udbetalinger i henhold til § 4 samt til at antage den 
fornødne lønnede medhjælp. 

Bestyrelsen vælger inden for sin kreds en formand og en næstformand. 

I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste årsmøde. 

Bestyrelsen, der er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer - deriblandt 
formanden eller næstformanden - er til stede, træffer sine afgørelser ved simpel 
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - eller i dennes fra-
vær, næstformandens - stemme udslaget. 

§ 10

Årsmøde afholdes i Gentofte i hvert kalenderårs første halvdel. 

Indkaldelse sker med 14 dages skriftlig varsel med angivelse af dagsordenen. 

På årsmødet aflægges beretning og regnskab og vælges bestyrelse og revisor, 
der skal være statsautoriseret. 

§ 11

Medlemsmøde indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 
en fjerdedel af medlemmerne forlanger det. Selskaber, der forlanger medlems-
møde, skal i begæringen derom angive den ønskede dagsorden. 

Indkaldelse til medlemsmøde sker skriftligt med 8 dages varsel med angivelse af 
dagsordenen. 

§ 12

Såvel på årsmødet som på medlemsmøderne træffes enhver beslutning med 
simpel stemmeflerhed. Dog kræves til vedtægtsændringer, at mindst to tredje-
dele af de mødte medlemmer stemmer derfor. 

Til ændring af bestemmelserne i vedtægterne §§ 1-4 samt til foreningens ophæ-
velse kræves Justitsministeriets samtykke. 




