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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Kattförsäkring
– Katt Veterinärvård

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Katt Veterinärvård ersätter kostnader i samband med undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom, skada och olycksfall på den
försäkrade katten. Försäkringen kan tecknas för alla typer av kattor från det att katten fyllt 6 veckor.

Vad ingår inte i försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?

skadefall som förelegat eller påbörjats när försäkringen trädde i
kraft eller vid en utvidgning av försäkringsskyddet, samt skadefall
som uppstår till följd av behandling av ovannämnda skadefall

OBJEKT
katt – som anges i försäkringsbrevet
SKYDD
Kostnader i samband med undersökning, behandling och vård på
grund av sjukdom, skada och olycksfall ersätts. För följande gäller
särskilt:

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
vid uppsåtligt eller oaktsamt orsakande av försäkringsfall kan
ersättningen bli nedsatt

kejsarsnitt – katten får inte ha förlösts med kejsarsnitt tidigare
och kejsarsnittet måste aktualiseras på grund av något av
följande:
•

katten svarar inte tillfredställande på behandling i värk
stimulerande syfte

•

felläge av foster gör kirurgisk behandling nödvändig

•

kattens eller fostrets allmäntillstånd är så påverkat att
kirurgisk behandling är nödvändig

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
begränsning (reservation) som påförts försäkringen medför att
försäkringen inte omfattar följderna av sjukdom, skador eller
andra skadehändelser som avses med begränsningen
Du kan inte få ersättning för:

tandvård – tandfraktur på permanent tand

kostnader för rådgivning och administration

röntgenundersökning – ersätts, dock ska Ömsen godkänna
MR- och CT-undersökningar

ledproteser, ledimplantat eller guldimplantat

kastration/sterilisering – om det är ett led i behandlingen av
följande sjukdomar:

navelbråck, kryptorkism eller kroksvans

•

•

transplantationer

veterinärens resekostnader, transport av katten eller andra
resekostnader

honkatt: diabetes mellitus, akromegali, livmodersjukdomar
med kliniska symtom, förlossningsskador, vaginalprolaps,
analadenom, perinealbråck eller tumörer i vagina eller
äggstockar

beteendeförändring, lynnesfel eller andra ovanor
alternativ behandling samt fysioterapi eller rehabilitering

hankatt: sjukdomar och/eller skador i testikel eller prostata,
analadenom eller perinealbråck

läkemedel som inte är receptbelagd eller andra produkter som
är ordinerade eller sålda av veterinären oavsett om de används
medicinenligt

kattpest/kattsnuva – katten måste vara tillräckligt vaccinerad
enligt rådande rekommendationer

strålbehandling eller kemoterapi av tumörer eller uppföljande
behandling

patellaluxation och höftledssjukdomar – katten måste vara
införsäkrad före fyra månaders ålder och sedan försäkrad utan
avbrott. För maine coon krävs att föräldradjuren har fria höft
leder.

komplikationer till sjukdom eller skada som inte är ersättnings
bart eller har förelegat. Dock ersätts kostnader vid komplika
tioner till förebyggande kastrering/sterilisering och vaccination

FIP (smittsam bukhinneinflammation) – katten måste ha varit
försäkrad minst ett år hos oss utan avbrott i försäkringsskyddet
innan ersättning för denna sjukdom ersätts

veterinärkostnader orsakade av att katten varit bunden till eller
lämnats inne i transportmedel
undersökningar och vård som hänför sig till dräktighet och
avelsförmåga

Krav: vården ska vara veterinärmedicinskt motiverad och betraktas
som evidensbaserad veterinärmedicin

kostnader för avlivning, kremering eller obduktion

Var gäller försäkringen?

Försäkringsbelopp:
•

•

försäkringen gäller på 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

högsta ersättning som du kan få ur försäkringen per försäk
ringsår är 3 500 euro. Försäkringsbeloppet sänks med 600 euro
per år från det år katten fyller 7 år, dock som lägst till 1 100 euro

Självrisk:
•

fast grundsjälvrisk, 80 euro, avdras en gång per självriskperiod.
Självriskperioden är 125 dagar

•

rörlig självrisk, 20 %, avdras från varje veterinärbesök inom be
rörd självriskperiod. Självriskperioden är 125 dagar

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Vilka är mina skyldigheter?
•

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

•

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 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 livet ut

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

När och hur ska jag betala?
•

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

•

premien betalas senast på förfallodagen
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