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SIKKERHEDS-
NETTET

– FOR DIN HUND OG KAT



Har du tænkt på, hvad der skal ske med din hund eller kat, hvis du kommer i en situation, hvor 
du ikke selv kan sørge for den?

Du kan komme akut på hospitalet, blive kørt ned eller 
dø – og hvem vil så tage hånd om din hund eller kat?

I Dyrefondet har vi i mere end 30 år skabt sikkerhed 
for dyrene og tryghed for ejerne via vores sikkerhedsaf-
taler.

Hvad er en sikkerhedsaftale?
Dyreejere, der er støttemedlemmer af Dyrefondet, kan få 
deres hund/kat tilsluttet Dyrefondets sikkerhedsnet via en 
aftale, der sikrer dyret/dyrene, hvis ejeren bliver akut syg 
eller dør.

Dyrefondets 
sikkerhedsnet
for din hund og kat 

... SIKKERHEDSNETTET



Det er muligt for dyreejeren at have indflydelse på, hvad 
der skal ske med hunden eller katten i forskellige situa-
tioner, eller man kan lade det være op til Dyrefondet at 
vurdere.

Nøgleopbevaring:
For at sikre dig, at der kan drages omsorg for dyret/
dyrene i akutsituationer, er det nødvendigt, at der kan 
skaffes adgang til din bolig på alle tidspunkter. Naboer 
og familie er ikke altid hjemme, når der er brug for det, 
så det kan være en god idé at lade flere opbevare en 
nøgle eller lade Dyrefondet opbevare en nøgle.

Sikkerhedsaftalen omfatter 
7 elementer:

1. Fuldmagt:
Grundlaget for en sikkerhedsaftale er en fuldmagt, der 
indeholder oplysninger om, hvilket/hvilke dyr aftalen 
dækker, og hvilke ønsker ejeren har i tilfælde af akut 
opstået sygdom og i tilfælde af død. Det er vigtigt, at 
fuldmagten altid er ajourført, så oplysningerne er kor-
rekte. Det er nemlig ikke lige meget, om Dyre fondet skal 

finde plads til et dyr eller fire. Derfor er det også meget 
vigtigt, at ændringer, også midlertidige ændringer som 
nye killinger eller hundehvalpe, meddeles  med det 
samme, for ingen ved jo, hvornår ulykken eventuelt 
rammer.

2. Oplysningsskema:
Dyreejeren udfylder et skema, der oplyser om særlige 
pasningsbehov, fodringsvaner, forholdet til andre dyr, 
dyrlægens navn, eventuel neutralisering og andre for-
hold af betydning for dyrets daglige velbefindende.

Dyrefondet opfordrer dyreejere, der ønsker at tilslutte 
sig sikkerhedsnettet for hund og kat, til at sygeforsikre 
dyret/dyrene.

3. Testamente:
Som udgangspunkt bortfalder fuldmagten ved død, 
hvorfor det er nødvendigt at oprette et retsgyldigt testa-
mente, såfremt man som dyreejer vil være helt sikker 
på, at de ønsker, man måtte have for dyret, kan indfries 
i tilfælde af død.

Testamentet bør indeholde en paragraf med følgende 
ordlyd:  ”Hvis jeg ved min død efterlader mig dyr, er 
det mit ønske, at dyret/dyrene overdrages øjeblikkeligt 
til Dyrefondet, med hvem jeg har truffet aftale om mine 
ønsker vedrørende dyret/dyrene. Eventuelle udgifter 



til transport, dyrlæge, pensionsophold m.v. afholdes for-
lods af mit bo”.

Det er ikke nødvendigvis hverken dyrt eller besvær-
ligt at oprette et testamente, og Dyrefondet hjælper 
gerne med yderligere oplysninger om oprettelse af 
testamente.

4. Sikkerhedsskilt synligt i hjemmet:
Når du som dyreejer er tilsluttet sikkerhedsnettet for 
din hund og kat, får du tilsendt et skilt, der skal hæn-
ges op et meget synligt sted i dit hjem. Skiltet oplyser 
redningsfolk og andre om det alarmnummer, der skal 
ringes til, så Dyrefondet kan tage sig af dit/dine dyr 
som aftalt. Alarmopkald besvares hele døgnet alle dage.

5. Dyresikringskort:
Ligesom vi mennesker næsten altid har det gule 
sundhedskort på os uden for hjemmet, er det en rigtig 
god idé at opbevare et dyresikringskort samme sted. 
Dyresikringskortet oplyser, at der kan være dyr i hjem-
met, og hvem der skal kontaktes i tilfælde af sygdom, 
tilskadekomst eller død. På denne måde sikrer du dig, 
at dit dyr ikke overlades til sin egen skæbne.

6. Dørmærke:
Du kan opsætte et dørmærke på alle døre til din bolig 
for på denne måde at gøre opmærksom på, at der kan 
være levende dyr i hjemmet, der kan have brug for 
hjælp i tilfælde af brand eller anden form for ulykke.

7. Bilskilt:
Har du bil, og har du af og til din kat eller hund med i 
bilen, er det meget fornuftigt at sætte et af Dyrefondets 
klistermærker fast et trafiksikkert sted, så der gøres 
opmærksom på, at der kan være levende dyr i bilen, i 
tilfælde af trafikulykke, transport af syge dyr og i lign. 
situationer.

Sådan fungerer sikker heds nettet i praksis:
Du har indgået en sikkerhedsaftale med Dyrefondet 
vedrørende din hund, Max, hvor du har ønsket, at Max 
skal på ”Hundeglad Pension”, hvis du bliver akut syg.

Nu rammes du af akut sygdom og bliver hentet af en 
ambulance. Redningsfolkene ser det ophængte sikker-
hedsskilt i dit hjem og kontakter alarmnummeret.

Alarmopkaldet besvares af Dyrefondet, og Max bliver 
hentet og kørt til ”Hundeglad Pension” som aftalt med 
dig i sikkerhedsaftalen.

Dyrefondet er løbende i kontakt med pensionen for 
at høre til Max og hans trivsel, indtil du er vel hjemme 
igen og kan hente Max hjem igen.

Hvis Max´ ejer derimod dør uden at have aftalt, hvem 
der evt. skal overtage Max, vil Max blive i pensionen 
indtil Dyrefondet har vurderet, om Max mentalt og fy-
sisk vil kunne have glæde af en omplacering og i givet 
fald hvilke kriterier en ny ejer skal opfylde for at sikre 
Max et fortsat godt hundeliv. Når en ny ejer er fundet, 
aftales der en prøveperiode, hvor der holdes løbende 
kontakt for at sikre, at Max har det godt og trives i sit 
nye hjem.

Hvad koster det?
Sikkerhedsnettet for din hund og kat er en ordning, 
der tilbydes Dyrefondets støttemedlemmer, så vil du 
være med, så skal du blot tegne et støttemedlemskab. 
Se prisen på www.dyrefondet.dk.

Kommer dit dyr på pension, til dyrlæge, klipning 
el.lign. i forbindelse med en alarm, så sker det for din 
regning.

Transport af dyret, der sker på baggrund af en alarm, 
er på Dyrefondets regning, hvorimod evt. hjemtransport 
er for din egen regning.

Det er næsten som en ”forsikring”:
Sikkerhedsnettet er næsten som en forsikring, hvor Dy-
refondet tager ansvar for din hund eller kat, hvis du på 
et tidspunkt ikke selv kan, og i henhold til de ønsker, 
du har måttet have udtrykt i fuld magten.

Det er med sikkerhedsnettet som med forsikringer. Vi 
håber, vi aldrig får brug for dem, men opstår branden/
tyveriet eller anden dækningsberettiget skade, så er det 
mere end rart at være dækket ind.

At tilslutte sig sikkerhedsnettet for din hund og kat er 
at tage ansvar for sin hund/kat – også i en uvis fremtid. 
Det er den sikkerhed, Dyrefondet tilbyder dyrene – og 
den tryghed, vi tilbyder dig som dyreejer.

Vil du give dit dyr sikkerhed, så er du meget vel-
kommen til at kontakte Dyrefondet og høre mere om, 
hvordan du kommer i gang.
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Du kan også støtte Dyrefondets arbejde og få 6 blade for kun 250 kroner pr. år.

Meld dig ind på www.dyrefondet.dk

Vil du hjælpe Dyrefondet 
med genoptryk af pjecen og porto, kan du indsætte et beløb 

på konto 9570 8182310 eller støtte via MobilePay 9388 3956

- ethvert beløb modtages med stor taknemlighed!
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