Dyreforsikring
Gjelder for sports- og fritidshest, hund og katt
Forsikringsvilkår gjelder fra 01.01.2020
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I tillegg til disse vilkårene gjelder:
- spesifikasjoner nevnt i forsikringsbeviset
- Generelle vilkår.
- Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL).
Forsikringsbeviset med gitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene.
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1.

Hvem forsikringen gjelder for
Den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker)

2.

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

3.

Diverse regler ved skade

3.1

Skademelding
Den som vil kreve erstatning, må uten ugrunnet opphold underrette Selskapet om skaden.

3.2

Sykdom/skade
Blir forsikret dyr sykt eller skadet, plikter forsikringstaker straks å la det bli undersøkt av veterinær, følge veterinærens
tilrådinger og gjøre det som er mulig for å begrense skaden. Ved ulykke eller akutt sykdom skal det før avlivning, om mulig,
avtales med veterinær.

3.3.

Obduksjon
Dersom de kliniske funn ikke gir grunnlag for en diagnose, plikter forsikringstaker å sørge for at dyret blir obdusert.
Obduksjonskravet kan frafalles etter avtale med Selskapet.

3.4.

Dyr som blir borte.
Dersom dyret blir borte, skal dette meldes til politiet og Selskapet. Forsvunne dyr blir sett på som tapt tre måneder etter at det er
meldt savnet.

3.5

Dyr som kommer til rette/blir helbredet.
Kommer dyret til rette etter at erstatning er utbetalt, eller blir det helbredet etter at erstatning for nedsett bruksverdi er utbetalt,
kan sikrede beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake. I motsatt fall tilfaller dyret Selskapet.

3.6

Forløper sykdommen eller følgene av skaden langsomt, skal det avtales med selskapet før eventuell avliving.

3.7
3.8

Endring av risiko, ansvarsbegrensinger og andre personers handlinger med virkning for dekningen.
Endring av risiko.
Hund skal være forsikret med riktig rasebenevnelse, og det er forsikringstakers ansvar å sørge for dette. Det betyr at dersom
hund er forsikret under feil rasegruppe, og det ikke er gitt melding om dette til Selskapet, kan Selskapets ansvar bli
forholdsmessig satt ned ved skade.

3.9

Eier/den ansvarliges håndtering av dyret.
Eier/den ansvarlige skal ha tilstrekkelig kunnskap og omsorg for dyret slik at det får riktig tilsyn og pleie.

3.10

Handlinger og unnlatelser fra sikredes
ektefelle som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold, får samme
virkning for sikredes rettigheter, som om handlingen og unnlatelsen var gjort av sikrede sjølv.

3.11

Det samme vil gjelde dersom handlingen og
unnlatelsen er gjort av en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for dyret for kortere eller lengre tid.

4.

Hva som er forsikret

4.1

For dyr som er nevnt i polisen opphører erstatning for dødsfall og nedsatt bruksverdi ved første hovedforfall etter at
- hund fyller 10 år
- katt fyller 10 år
For hest opphører alle forsikringsdekningene fra første hovedforfall etter at hesten fyller 25 år.

4.2

Hund
Ved forsikringssum over kr 15 000 skal dyret være ID-merket for at forsikringen skal vere gyldig.

4.3

Hest
Alle hester skal være ID-merket.

5.

Hva som kan erstattes
Selskapet erstatter skade som skyldes ulykke eller påført sykdom, og som fører til at

5.1

dyr dør.

5.2

dyr må avlives av dyrevernsmessige hensyn.
Avliving av dyrevernsmessige hensyn blir akseptert når selv det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelser for dyret, og dette
blir bekreftet ved veterinærattest.

5.3

dyr blir borte.

5.4

Superforsikring
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, gjelder følgende:
Tap av bruksverdi - hund
Erstatning ytes for nedsatt bruksverdi om brukshund eller jakthund ikke lenger kan brukes til jakt eller i konkurranser. Dersom
ulykke/sykdommen påvirker avlsevnen, utbetales erstatning dersom avlsevnen er gått fullstendig tapt. Erstatningen er begrenset
til 50 % av dyrets forsikringssum.
Tap av bruksverdi - hest
Erstatning begrenset oppad til forsikringssummen ytes hvis hesten blir så syk eller skadet at den varig mister bruksverdien som
den er forsikret for.
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5.5

Veterinærutgifter
Veterinærutgifter - hund og katt
Dekker kostnader til veterinærbehandling, medisiner og forbindingssaker som er foreskrevet av veterinær ved sykdom og
ulykkestilfelle. Erstatningen er pr. forsikringsår begrenset til avtalt forsikringssum for veterinærdekningen, se forsikringsbeviset.
For en og samme sykdom erstattes veterinærutgifter i maksimalt 2 år fra førstebehandling.
Veterinærutgifter - hest
Dekker nødvendige utgifter til veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av syk ellers skadet hest.
Forsikringssummen er den høyeste erstatningen du kan få fra forsikringen i løpet av ett år. Innenfor forsikringssummen med inntil
5000 pr forsikringssår dekkes også diagnostisering, immunterapi og behandling ved allergi, samt nødvendig alternativ behandling
som f.eks sjokkbølgeterapi. Utgifter til reseptbelagte medisiner og sykebeslag. Føllet under forsikret hoppe er forsikret i 30 dager
etter fødsel.

6.

Begrensninger/unntak
Selskapet erstatter ikke

6.1

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 mnd.
- veterinærattest utstedt etter at forsikringen ble tegnet ikke har merknader for aktuell lidelse. Denne må fremlegges ved krav om
erstatning.

6.2

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.

6.3

skade som skyldes eiers/ansvarligs
mishandling, vanskjøtting, eller at veterinærens tilrådinger ikke blir fulgt.

6.4

skade som skyldes sinnslidelse, unormalt temperament eller nervøsitet.

6.5

utgifter til reise og transport i forbindelse med skade.

6.6

utgifter til keisersnitt/fødselshjelp utover en gang i løpet av dyrets levetid.

6.7

utgifter til tannbehandling som ikke er en direkte følge av en erstatningsmessig ulykke.

6.8

utgifter til diettfor, forbindingssaker og annet utstyr som ikke blir brukt under selve konsultasjonen/ operasjonen, selv om
dette er foreskrevet av veterinær som en del av behandlingen. Foreskrevne medisiner blir dekket innenfor begrenset sum, jfr pkt
5.5

6.9

Skade ved avliving og isolasjon av friske dyr pålagt for å hindre spredning av smittsom sykdom.

6.10

Kroniske haltinger og andre kroniske bevegelsesforstyrrelser, slitasjeskader, eller akuttisering av slike lidelser.
Tannbehandling, dysplasiundersøkelse eller fødselshjelp for dyr som ikke kan føde normalt.

6.11

Død eller nedsatt bruksverdi på hest som på skadetidspunktet blir trenet til eller benyttet som trav-, galopp-, eller
konkurranseridehest, med mindre særskilt avtale er inngått.

6.12

Hund som har gjort skade og derfor blir avlivet i henhold til gjeldende lov eller forskrifter.

7.

Erstatningsberegning
Forsikringsavtaleloven § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler:

7.1

Forsikringssum
Forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset, er selskapets maksimale ansvar.

7.2

Forsikringsverdi
For hund skal forsikringsverdien setts lik forsikringssummen. Forsikringssummen er ikke noe bevis for forsikringsverdien.

7.3
7.4

Erstatningsutregning
Ved skade etter pkt 5.1 - 5.3 blir erstatningen satt lik forsikringsverdien.

7.5

Ved skade etter pkt 5.4 blir erstatningen satt til forskjellen mellom forsikringsverdien før og etter skaden. Erstatningen er
begrenset til maksimalt 50% av forsikringssummen.

7.6

Ved skade etter forsikring mot veterinærutgifter blir erstatningen satt lik dokumenterte utgifter til veterinærbehandling.
Utgifter som ikke blir dekket, se pkt 6.8.

7.7

Selskapet erstatter skade som nevnt i pkt 5 - 6 med hva det vil koste å gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende
dyr, begrenset til forsikringssummen. Forsikringssummen er ikke noe bevis for dyrets verdi, men angir bare det maksimale
ansvar. I erstatningsoppgjøret blir det fratrukket et aldersfradrag på 15% for hvert år
- islandshest er eldre enn 20 år
- annen hest er eldre enn 12 år
- hund er eldre enn 7 år
- katt er eldre enn 5 år
For hund og katt er veterinærutgifter dekket livet ut, med de fradragsregler som er satt i pkt. 7.7 og 7.9.

7.8

Skjønn
Fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i
Generelle vilkår får i så fall anvendelse.
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7.9

Egenandel
Egenandelen er kr 1000 pr. skadetilfelle.
For hund og katt økes egenandelen med kr 500 pr. hele år fra og med det året dyret fyller 7 år.
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