Død, tap og bruksverdi Hund og Katt
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1. Hvem forsikringen gjelder for
• Forsikringstaker
2. Hvor forsikringen gjelder
• I Norden
• I Europa under opphold inntil 12 måneder
3. Hva forsikringen omfatter
Samlet erstatning er begrenset til forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset og gjelder per forsikringsår.
3.1 Hva forsikringen omfatter
Omfattes
• Hund eller katt som angitt i forsikringsbeviset.
• Forsikringen gjelder til og med første hovedforfall etter at
dyret har fylt 12 år.

Omfattes ikke
• Huskatt
Følgende rasespesifikke unntak gjelder:
Død, avlivning, tap eller nedsatt bruksverdi som følge av:
•

Forsnevringer i luftrør ( rachealkollaps), lang bløt gane,
nesebor eller innsnevringer i svelg for Boston Terrier,
Mops, Engelsk- og Fransk Bulldog, Chihuahua,
Pomeranian, Pekingeser, Shih-Tzu, Perser, Exotic, eller
blandinger der nevnte raser inngår.

•

Overflødig hud og kosmetisk kirurgi for Basset Hound,
Blodhund, Bullmastiff, Napolitansk mastiff, Mops,
Engelsk- og Fransk Bulldog, Shar pei, eller blandinger
der nevnte raser inngår.

•

Øye-, øre- og hudsykdommer for Shar pei og Chow chow

•

Entropion og ektropion, Mops, Boxer, Engelsk- og Fransk
Bulldog, eller blandingsraser der nevnte raser inngår.

4. Hvilke skader som erstattes
4.1 Hvilke skader som erstattes
Dekkes

Dekkes ikke

Dødsfall som følge av tilfeldig og plutselig
erstatningsmessig sykdom, skade eller ulykke.
• Avlivning av dyrevernsmessige hensyn når dette er som
følge av tilfeldig og plutselig sykdom eller ulykke.
Avlivning av dyrevernsmessige hensyn anses nødvendig
når det å leve medfører lidelse for dyret og dette
bekreftes ved veterinærattest.
• Avlivning som følge av hofteleddsdysplasi og artroser
dersom dyret har vært uavbrutt forsikret siden det var 4
mnd gammelt.
Ved hofteleddsdysplasi må i tillegg begge foreldrene
være røntgenfotografert og funnet friske.
• Varig nedsatt bruksverdi når dyret er ferdig trent til et
bestemt formål eller brukes som avlsdyr.
For tispe eller hunnkatt vil avlsegenskaper si minst ett
kull født på normal måte. For hannhund og hannkatt vil
avlsegenskaper si dokumentert farskap til minst tre kull.
• Tap som følge av at dyret blir borte.
• Utgifter til obduksjon dersom selskapet krever det.

Død, avlivning, tap eller nedsatt bruksverdi på grunn av:
Sykdom eller lidelse som hunden/katten hadde da
forsikringen trådte i kraft.
Sykdom eller lidelse som oppstår eller viser symptomer
innen de første 20 dager etter at forsikringen trådte i kraft.
• Kronisk sykdom eller lidelse. Med kronisk menes her
sykdom som er tilbakevendende eller langvarig.
• Allergi.
• Artroser og forkalkninger.
• Sinnslidelser, nervøsitet, unormalt temperament
(aggressivitet), ufruktbarhet eller nymfomani uansett
årsak.
• Mishandling eller vanrøkt eller at veterinærens anvisning
ikke er fulgt.
• Forsnevringer i luftrør, lang bløt gane, nesebor eller
innsnevringer i svelget.
• Andre arvelige betingede leddlidelser enn de som er
nevnt i kolonnen til venstre.

•

Utgifter til felleskremering med inntil 2 000 kroner.

•

Dødsfall forårsaket av parasitter eller smitte som dyret
hadde med seg da det ble importert til Norge.

5. Erstatningsberegning
Ved død, avlivning og tap beregnes erstatningen til hva det på skadedagen vil koste å gjenskaffe tilsvarende dyr, begrenset
til forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset.
Fra dyret fyller 7 år reduseres forsikringssummen med 20 % årlig, maksimalt 80 %. Forsikringssummen fremgår av
forsikringsbeviset.
Ved nedsatt bruksverdi beregnes erstatningen etter graden av varig nedsatt bruksverdi, begrenset til 50 % av
forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset.
Erstatning som følge av at dyret blir borte utbetales tidligst 3 måneder etter at skaden er meldt selskapet. Hunden/katten
skal meldes savnet til selskapet og etterlyses i relevante media. Hunder skal i tillegg meldes savnet til politiet. Kommer dyret
til rette etter at erstatningen er utbetalt, har sikrede rett til å beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake. Erstatning
forutsetter at dyret er ID merket.
Dyret må være forsikret med korrekt rasebenevnelse. Dersom dyret har feil rasebenevnelse og det ikke er gitt melding til
selskapet om dette, kan selskapets ansvar bortfalle/nedsettes.
Skademeldinger, journaler, fakturaer og attester fra utlandet må være maskinskrevet på engelsk.

