Hund-, katt og hesteforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Møretrygd Gjensidig Forsikring

Produkt: Dyreforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår.

Hva omfatter forsikringen?
Det fremgår av forsikringsbeviset hva slags dyr du har forsikret og hvilke dekninger du har valgt for ditt dyr.

Hva dekker forsikringen?
Standard
Skade om skyldes ulykke eller påført sykdom, og
som fører til at:
Dyr dør
Dyr må avlives av dyrevernsmessige hensyn

Hva dekker forsikringen ikke?
Skade som skyldes sinnslidelse, unormalt
temperament eller nervøsitet
Utgifter til reise og transport i forbindelse med
skade
Hund som har gjort skade og derfor blir avlivet i
henhold til gjeldende lov eller forskrifter

Dyr blir borte

Veterinærutgifter - hund og katt
Dekker kostnader til veterinærbehandling,
medisiner og forbindingssaker foreskrevet av
veterinær i forbindelse med sykdom eller ulykke

Veterinærutgifter - hest
Dekker nødvendige utgifter til veterinærmedisinsk
undersøkelse og behandling av syk eller skadet
hest

Superforsikring
Tap av bruksverdi - hund
Tap av bruksverdi - hest
For nærmere beskrivelse av tap av bruksverdi-se vilkår

Er det noen begrensninger i
dekningen?
Avtalt forsikringssum er Møretrygds øvre grense
for erstatning
Tap av bruksverdi for hund erstattes med inntil
50 % av forsikringssummen
Skade som skyldes sykdom, feil eller svakheter
dyret hadde da forsikringen trådte i kraft, eller
skade ved sykdom som viser symptom mindre enn
30 dager etter den tid, dekkes ikke
Utgifter til keisersnitt/fødselshjelp utover en gang i
løpet av dyrets levetid
Utgifter til tannbehandling som ikke er en direkte
følge av en erstatningsmessig ulykke
Skade som skyldes medfødte eller arvelige
disposisjoner som viser seg først etter at
forsikringen er tegnet, bortsett fra om forsikring
på hund er tegnet før den fylte 4 måneder eller at
veterinærattest utstedt etter at forsikringen ble
tegnet ikke har merknader for aktuell lidelse.

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Europa. For veterinærutgifter gjelder forsikringen i Norden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og et forsikrede dyret ved nytegning av forsikringen. Den som vil kreve
erstatning må uten ugrunnet opphold underrette Møretrygd om skaden.

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarsel sammen med forsikringsavtalen.

Når begynner og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00:00.
Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved skriftlig melding via moretrygd.no eller på e-post til firmapost@moretrygd.no dersom forsikringsbehovet
faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jfr FAL § 3-6, 1. ledd. Ved flytting av forsikringen skal
varselet inneholde opplysninger om dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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