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FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV
-

forsikringsbeviset
forsikringsvilkår og særvilkår
Generelle vilkår
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
det øvrige lovverk med forskrifter
Teksten i forsikringsbeviset og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og
forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
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HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker).
FAL § 7-1 er fraveket.
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HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i Europa.
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HVA SOM ER FORSIKRET
Forsikringen omfatter

3.1

Dyret nevnt i forsikringsbeviset, til første hovedforfall etter fylte 10 år.
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HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE OG SKADER SOM ERSTATTES
Det framgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er avtalt.

4.1

DØDSRISIKOFORSIKRING
Selskapet svarer for plutselig og uforutsett skade ved at dyret

4.1.1

må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke eller påført sykdom. Avliving
av dyrevernmessige hensyn aksepteres når det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelse for
dyret og dette bekreftes ved veterinærattest.

4.1.2

dør.

4.2

Selskapet svarer for plutselig og uforutsett skade ved at dyret blir borte.

4.3

BRUKSVERDIFORSIKRING
Skade som erstattes:

4.3.1

Skade som følge av påført sykdom eller ulykke som fører til livsvarig nedsatt bruksverdi, når dyret
er ferdig trenet til et bestemt formål, eller benyttes som avlsdyr. Dyret må beviselig ha hatt slike
egenskaper det kreves erstatning for (f.eks. attester, premieringer o.l.).
For tispe og hunnkatt vil avlsegenskaper si minst ett kull født på normal måte. For hannhund og
hannkatt vil avlsegenskaper si beviselig farskap til minst 3 kull.
Erstatning beregnes etter graden av varig nedsatt bruksverdi, dog begrenset til 80 % av
forsikringsverdien, se pkt. 6.2.4.

4.4

VETERINÆRUTGIFTER
Ved sykdom eller ulykkestilfelle erstattes veterinærutgifter og behandling.
Som erstatningsmessige utgifter regnes:
- veterinærens honorar for undersøkelse og behandling av sykt eller ulykkesskadet dyr.
- medisiner og forbindingsmateriell, også body, potesokker og halskrage, som veterinæren selv
anvender.
Erstatningen er begrenset til den avtalte forsikringssum pr. skadetilfelle.
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4.5

HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
Skader som ikke erstattes:

4.5.1

Hofteleddsdysplasi, unntatt der forsikringen er tegnet før hunden er 4 måneder gammel og begge
foreldre er røntgenfotografert og funnet friske, eller hvis hunden selv er funnet HD-fri ved
røntgenfotografering i forbindelse med, eller etter, avtale om forsikring.

4.5.2

Skade som skyldes sykdom, feil eller medfødte svakheter som dyret hadde da
forsikringen ble tegnet, eller skade ved sykdom som viser symptomer mindre enn 30 dager etter
denne tid.

4.5.3

Skade som skyldes eiers/ansvarliges mishandling eller vanrøkt, eller som skyldes at veterinærens
anvisning ikke er fulgt.

4.5.4

Skade som skyldes hormonelle forandringer, sinnslidelse, unormalt temperament, nervøsitet eller
nymfomani uansett årsak.

Utgifter som ikke erstattes:
4.5.5

Utgifter til keisersnitt/fødselshjelp ut over én gang.

4.5.6

Transport- og reiseutgifter.

4.5.7

Utgifter til fjerning av tannstein, eller annen tannbehandling som ikke er en følge av sykdom eller
ulykke.

4.5.8

Utgifter til kremasjon eller obduksjon.

4.5.9

Utgifter til foreskrevne medisiner og forbindingsmateriell som potesokker, body, halskrager etc.

4.5.10 Utgifter til forebyggende undersøkelser og behandling, herunder vaksinering, fór etc.
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SIKKERHETSFORSKRIFTER
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt i
forsikringsbeviset til enhver tid overholdes.
Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan
selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. FAL § 4-8.
Det samme gjelder om pliktene til å påse at sikkerhetsforskriftene ble fulgt, etter avtale påhviler
en annen enn den sikrede, og denne annen har gjort seg skyldig i slik forsømmelse.
Se generelle vilkår pkt. 10.
Bestemmelsen får anvendelse også for handlinger og unnlatelser som er foretatt av en person som
med sikredes samtykke er ansvarlig for dyret for kortere eller lengre tid.

5.1

EIERS/ANSVARLIGES BEHANDLING AV DYRET
Eier/ansvarlig skal ha tilstrekkelig kunnskap om og omsorg for dyret slik at det får riktig røkt og
pleie.

5.2

BEHANDLING AV SYKE/SKADDE DYR
Blir forsikret dyr sykt eller skadet, plikter forsikringstaker straks å la det bli undersøkt av
veterinær, følge veterinærens anvisninger og ellers gjøre det som er mulig for å begrense skaden.
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SKADEOPPGJØR OG EGENANDEL
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.

6.1

SKADEMELDING M.V.

6.1.1

Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden. Samtidig
skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet
trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen.
Det gjelder spesielle regler om foreldelse, se Generelle vilkår pkt. 5.

6.1.2

Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller
bedriftens organisasjonsnummer.

6.1.3

Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

6.2

FORHOLDSREGLER VED SKADE

6.2.1

Sykdom/skade
Ved ulykke eller akutt sykdom skal det før avlivning om mulig samrås med veterinær.

6.2.2

Obduksjon
Ved død eller avlivning på grunn av indre sykdom, kan selskapet kreve at dyret for
forsikringstakers regning blir obdusert av veterinær.

6.2.3

Bortkomst
Hvis dyret blir borte, skal dette meldes politiet og selskapet, og det skal etterlyses ved
annonsering.

6.2.4

FORSIKRINGSVERDI
Dyrets forsikringsverdi er lik forsikringssummen.
Fra første forfall etter at dyret har fylt 7 år, reduseres erstatningen med 20 % for hvert år.

6.2.5

ERSTATNINGSBEREGNING
Selskapet erstatter skadet dyr med inntil
forsikringsverdien. For veterinærutgifter inntil avtalt
forsikringssum.

6.2.6

FORSVUNNET DYR
Forsvunnet dyr anses som tapt tre måneder etter at det er meldt savnet.

6.2.7

DYR SOM KOMMER TIL RETTE/ BLIR HELBREDET
Kommer dyr til rette etter at erstatning er betalt, eller blir helbredet etter at erstatning for
nedsatt bruksverdi er betalt, har sikrede rett til å beholde dyret mot å betale erstatningen
tilbake.

6.3

EGENANDEL

6.3.1

Veterinærutgifter
For hver egenandelsperiode på 100 dager regnet fra og med første veterinærbesøk og som
gjelder samme forsikringstilfelle, trekkes en egenandel på 25 % av erstatningen, minimum
kr 1000.
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