Försäkringsgivare:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Mariehamn, Åland
FO nummer 0145082-0
Webb: omsen.ax

Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Hundförsäkring
– Valpförsäkring

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Valpförsäkring ingår i tilläggsförsäkringen Avel och är en premiefri livförsäkring för valpar som är registrerade och stambokförda hos FKK
eller SKK. Kombinationen av Avel Tik och livförsäkring ger valparna livförsäkring under tiden de är 5-12 veckor gamla.

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
valp – mellan 5–12 veckors ålder, men som längst tills leverans,
och som är registrerade och stambokförda hos FKK eller SKK
SKYDD
dödsfall – om valpen dör eller skadas så svårt att den enligt
veterinärmedicinsk bedömning måste avlivas
obduktion – kostnader för obduktion om försäkringsersättning
lämnats enligt ”dödsfall” ovan

Var gäller försäkringen?
Försäkringsfall som inträffar
•

Vilka är mina skyldigheter?
•

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

på Åland, fasta Finland eller i Sverige

När och hur ska jag betala?

Vad ingår inte i försäkringen?
sjukdomar, skador eller andra defekter som påbörjats eller upp
kommit före det att försäkringen trätt i kraft

•

premien kan betalas i en eller flera rater, beroende på vad vi
kommer överens om

•

premien betalas senast på förfallodagen

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
vid uppsåtligt eller oaktsamt orsakande av försäkringsfall kan
ersättningen bli nedsatt
Du kan inte få ersättning för:
följder av parvoinfektion om tiken saknat tillräcklig vaccination

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

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 gäller för valpkullen under tiden de är 5–12 veckor,
därefter upphör den

kostnader för avlivning eller kremering
ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER:
Försäkringsbelopp:
•

högsta ersättning Du kan få ur försäkringen är 650 euro

•

obduktion och eventuell transport ersätts utöver försäkrings
beloppet med högst 500 euro

Självrisk:
•

försäkringen har ingen självrisk

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 försäk
ringen per telefon

•

Vi kan säga upp försäkringen om
•

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

•

Du inte har betalat premien i tid

Beräkning:
•

ersättningen motsvarar valpens värde, men högst 650 euro

•

obduktion motsvarar kostnaden för obduktionen, men högst
500 euro
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