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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Hundförsäkring
– Användbarhet

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen Användbarhet är en tilläggsförsäkring till livförsäkringen och kan inte tecknas separat. Den ersätter upp till livsförsäkrings
beloppet om Du inte längre kan använda din hund till arbete inom exempelvis jakt eller som bruks- eller tjänstehund.

Vad ingår i försäkringen?

ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER:
Försäkringsbelopp:
•

OBJEKT
hund – som anges i försäkringsbrevet

högsta ersättning Du kan få ur försäkringen, är detsamma som
för hundens livförsäkring. Utbetalas ersättning till fullo upphör
livförsäkringen att gälla

Självrisk:
SKYDD
Du kan få ersättning för din förlust om din hund insjuknar eller
skadas så svårt att den enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt
förlorar sin användbarhet som arbetande hund

•

Beräkning:
•

Krav:
•

veterinär har försökt bota hunden genom vedertagen
behandling

•

hunden måste bevisligen ha haft en för arbete betydelsefull
färdighet och den måste fram till skadehändelsen kontinuerligt
ha använts i praktiskt arbete eller officiell tävlingsverksamhet

Var gäller försäkringen?
•

försäkringen gäller inom Åland

•

vid vistelse i fasta Finland, Sverige eller i övriga EU-länder, Norge,
Schweiz och i Storbritannien gäller försäkringen under en
tidsbegränsad period på tolv månader, räknat från det datum du
lämnar Åland

Vad ingår inte i försäkringen?

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

•

lämna korrekta uppgifter vid ansökan om försäkring eller ut
vidgning av försäkringsskyddet

•

meddela oss om uppgifter förändras såsom marknadsvärdet på
ditt djur

•

iaktta försäkringens föreskrifter samt följa lagar, förordningar och
föreskrifter som har till syfte att förebygga sjukdomar och skador
på ditt djur

•

om det inträffar ditt djur något som medför att du har möjlighet
till ersättning ur din försäkring ska du snarast kontakta oss för att
göra en skadeanmälan

•

Du har 12 månader, beräknat från fakturans besöksdatum, på dig
att lämna ersättningsanspråk

•

vid ersättningsansökan ska Du bistå oss i den utsträckning som
krävs för att utredning av vårt ansvar ska kunna ske

När och hur ska jag betala?
• premien kan betalas i en eller flera rater, beroende på vad vi
kommer överens om
•

exteriöra fel
beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor
tandfel och bettfel
ögon-och hudsjukdomar hos rasen sharpei
att hunden förlorat sin användbarhet till följd av att den har varit
bunden eller transporterats på sådant sätt att den skadats eller
lämnats i ett fordon eller i en husvagn

premien betalas senast på förfallodagen

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Du kan inte få ersättning om hunden har förlorat sin användbarhet
till följd av:
armbågs- och höftledssjukdomar, patella eller osteokondros
– för tidigare friröntgad hund som fått varaktiga problem i den
tidigare friska leden, kan ersättning lämnas

ersättningen motsvarar hundens värde, men högst försäkringsbeloppet

Vilka är mina skyldigheter?

sjukdomar, skador eller andra defekter som påbörjats eller
uppkommit före det att försäkringen trätt i kraft
karenstid – sjukdom som har påbörjats under 20 dagar efter
försäkringstidens början eller efter förbättring/utvidgning av
försäkringsskyddet, om det inte är skador orsakade av yttre våld

försäkringen har ingen självrisk

•

när köpet är klart får Du försäkringsbrevet och övriga handlingar

•

Du uppmanas att kontrollera att uppgifterna stämmer och vid
eventuella felaktigheter bör Du kontakta oss för rättelse

•

försäkringen upphör senast vid samma tidpunkt som livför
säkringen

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

Du får när som helst säga upp försäkringen skriftligen, varpå den
upphör med omedelbar verkan. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon

•

Vi kan säga upp försäkringen om
•

Du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synnerligen vägande skäl, exempelvis om Du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

Du inte har betalat premien i tid
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