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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Hundförsäkring
– Liv

FÖRSÄKRINGAR

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 Liv ersätter om hunden dör eller insjuknar eller skadas så svårt att den måste avlivas.

Vad ingår inte i försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
✓ hund – som anges i försäkringsbrevet

X sjukdomar, skador eller andra defekter som påbörjats eller
uppkommit före det att försäkringen trätt i kraft

Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

SKYDD
Du kan få ersättning för din förlust om din hund insjuknar eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis inte
kan leva vidare och måste avlivas. För nedanstående skadehändelser
gäller följande:
✓

✓

✓

✓

armbågsledssjukdomar (AD) – hunden ska vara registrerad och
stambokförd i FKK eller SKK, försäkrad kontinuerligt med start
före fyra månaders ålder, armbågslederna ska vara röntgade och
bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK eller SKK.
Vissa raser kräver även att föräldradjurens armbågar har konstaterats friska
höftledssjukdomar (HD) – hunden ska vara registrerad och
stambokförd i FKK eller SKK, försäkrad kontinuerligt med start
före fyra månaders ålder, höftlederna ska vara röntgade och
bilderna ska vara registrerade och granskade av FKK eller SKK.
Vissa raser kräver även att föräldradjurens höftleder har konstaterats friska

vid uppsåtligt eller oaktsamt orsakande av försäkringsfall kan
ersättningen bli nedsatt
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
Sjukdomsspecifka begräsningar för blandrashund, oregistrerad
hund, hund som är nytecknad eller har utvidgat sitt försäkringsskydd efter 4 månaders ålder:
sjukdom i höft- och armbågsled
luxation av patella
osteokondros
Du kan inte få ersättning om hunden har dött eller avlivats
till följd av:

oregistrerad hund eller hund försäkrad efter 4 månaders ålder
med AD eller HD – om armbågs- eller höftled tidigare friskförklarats efter röntgenundersökning och resultatet är registrerat
hos FKK/SKK kan vi lämna ersättning om problem uppstår i den
friska leden

beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor
tand- och bettfel
ögon- och hudsjukdomar hos rasen sharpei
att den varit bunden eller transporterats på sådant sätt att den
skadats

osteokondros i andra leder än armbåge och höft samt patella
luxation – hunden ska vara registrerad och stambokförd i FKK
eller SKK och försäkrad kontinuerligt med start före fyra månaders ålder

att den lämnats i ett fordon eller i en husvagn
att den har kommit bort genom olovligt förfogande

✓

förlorad hund – hund som kommit bort eller stulits och inte
återfunnits inom tre månader

Vi ersätter heller inte kostnader för avlivning, obduktion eller
kremering.

✓

obduktion och eventuell transport – kostnader för obduktion
och eventuell transport av din hund när det är Ömsen som har
begärt obduktionen

ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER:
Försäkringsbelopp:

Krav:

•

högsta ersättning Du kan få ur försäkringen

•

•

beloppet sänks årligen från att hunden uppnår viss ålder, beroende av ras, med 20 % per år, dock inte lägre än 600 euro

veterinär har försökt rädda hunden genom vedertagen behandling

Undantag:

Självrisk:

•

•

om hunden har både en liv- och veterinärvårdsförsäkring kan
Ömsen betala ut ersättning utan föregående behandling. Detta
gäller om det är uppenbart att den förväntade ersättningen ur
veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i
livförsäkringen. Du måste kontakta Ömsen för en bedömning

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

försäkringen har ingen självrisk

Beräkning:
•

ersättningen motsvarar hundens värde, men högst försäkringsbeloppet

•

obduktion och transport ersätts i vissa fall utöver försäkringsbeloppet, men som högst 500 euro

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Vilka är mina skyldigheter?
•

lämna korrekta uppgifter vid ansökan om försäkring eller utvidgning 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 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 att gälla från och med det år hunden,
beroende av ras, blir 8, 10 eller 12 år

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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