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

Hundförsäkring 
– Dolda Fel 

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

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen Dolda Fel är en ansvarsförsäkring för Dig som uppfödare. Den ger Dig som föder upp valpar eller har förvärvat valp av en 
uppfödare eller tidigare förvärvare ersättning för så kallade dolda fel. 

Vad ingår i försäkringen?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•• 
Onisen 
FÖRSÄKRINGAR 

✓ 

OBJEKT 

valpkullen 

• som anges i försäkringsbrevet och är id-märkta, registrerade 
och stambokförda hos FKK/SKK 

• valpar till en tik som är försäkrad i Avel Tik om samtliga val
par i kullen har registrerats och stambokförts hos FKK/SKK 

• valp som uppfödaren behåller omfattas från åtta 
veckors ålder eller från veterinärbesiktningen om 
den sker senare och gäller tills valpen blivit 2 år och 
3 månader 

• valp som uppfödaren överlåter eller lämnar till en 
fodervärd omfattas från leveransen om valpen är 
veterinärbesiktad och levererad inom sju dagar från 
besiktningen och gäller tills valpen blivit 2 år och 
1 månad 

-

SKYDD 

Krav: veterinärmedicinskt motiverad vård som överensstämmer 
med vetenskap och beprövad erfarenhet 

✓  dödsfall – valp som dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis 
måste avlivas på grund av ett dolt fel 

✓  behandling och undersökning – veterinärkostnader om en valp 
undersöks och behandlas på grund av ett dolt fel 

✓  avlivning, obduktion, normalkremering – om din valp dött eller 
avlivats och försäkringsersättning lämnats enligt ”dödsfall” ovan 

Dolda fel: Medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som 
har börjat utvecklas före veterinärbesiktningen respektive leveran-
sen men som inte dessförinnan har visat symtom eller annars varit 
känd 

Var gäller försäkringen? 

Försäkringsfall som inträfar 

• på Åland, i fasta Finland och i Sverige 

• om valp överlåts till en ny ägare med stadigvarande vistelse utan-
för Åland, gäller försäkringen även i den nya ägarens hemland 

Vad ingår inte i försäkringen? 

X   sjukdom eller skada som enligt veterinärmedicinsk expertis 
borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen är inget dolt fel 

X   sjukdom av ärftlig eller misstänkt ärftlig karaktär som inte har 
börjat utvecklas före leveransen är inte heller att anse som ett 
dolt fel 

Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker? 

 vid uppsåtligt eller oaktsamt orsakande av försäkringsfall kan 
ersättningen bli nedsatt 

ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER: 

Begränsning: 

• beteenderubbningar, lynnesfel eller andra psykiska sjukdomar 

• fel som inte allvarligt påverkar valpens hälsa eller dess funktion 
som sällskapshund 

• sjukdom eller defekt eller följd därav som har anmärkts i 
veterinärintyg som utfärdats före leverans eller för egen valp 

• fel som har anmärkts i intyg efter ögonundersökning 

• höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi och osteokondros 

• kryptorkism, navelbråck och kroksvans 

• tand- och bettfel 

Försäkringsbelopp: 

• försäljningspriset, upp till 1 600 euro 

• avtalat försäkringsbelopp om försäkringen tecknats separat 

• försäkringsbeloppet är den högsta ersättningen du kan få ur 
försäkringen för en valp 

Veterinärvård, avlivning och kremering 

• ersätts utöver försäkringsbeloppet för tikens försäkring upp till 
försäkringsbeloppet för valpens livförsäkring 

Obduktion och eventuell transport 

• ersätts utöver försäkringsbeloppet upp till 500 euro 

Självrisk: 

• ingen självrisk 

Ersättning: 

• dödsfall – belopp motsvarande valpens försäkringsbelopp 

• behandling och undersökning – kostnaden för vården 

• avlivning, obduktion, normalkremering – kostnaden för av-
livningen och kremeringen. Obduktion och eventuell transport 
upp till 500 euro 

https://omsen.ax


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 inträfar 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 fera rater, beroende på vad vi 
kommer överens om 

• premien betalas senast på förfallodagen 

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 som längst 2 år och 3 månader för en valp-
kull, se villkor Ö74B för närmare information 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•• 
Onisen 
FÖRSÄKRINGAR 

• 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 
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