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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Kattförsäkring
– Katt Avel

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 Katt Avel är ett tilläggsskydd till kattens veterinärvårds- och/eller livförsäkring. Den ger dig ersättning för exempelvis fertilitetsutredning eller veterinärvård för kattunge. Kattungar till en registrerad honkatt som är försäkrad i Katt Avel omfattas av en Dolda felförsäkring efter försäljning.

Vad ingår inte i försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
✓ raskatt – hona eller hane som anges i försäkringsbrevet förutsatt
att katten är registrerad, id-märkt och stambokförd
✓

X 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

kattungar – till den försäkrade honkatten förutsatt att de är
veterinärbesiktade, id-märkta och registrerade

Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

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

stulen eller försvunnen katt ersätts inte
vid uppsåtligt eller oaktsamt orsakande av försäkringsfall kan
ersättningen bli nedsatt

(A) Veterinärvårdskostnader
✓

fertilitetsutredning om honkatten inte blir dräktig eller hankatten
har misslyckade parningar, vissa krav fnns, se villkor Ö75C.

✓

ytterligare ett kejsarsnitt utöver det som ingår i veterinärvårdsförsäkringen

(B) Förlorad avelsduglighet
Delersättning ur livförsäkringen – om katten varaktigt har förlorat
sin fortplantningsförmåga eller blivit kastrerad/steriliserad som
direkt följd av nedanstående orsaker:
✓

Hane – sjukdomar och skador i testiklar och prostata, perinealbråck, analadenom eller penisamputation.
•

✓

Hona – tumörsjukdomar i livmoder, vagina eller äggstockar,
livmodersjukdom med kliniska symtom, skador på livmodern i
omedelbar anslutning till förlossning eller dräktighet, akromegali
eller vaginalprolaps.
•

✓

fall när hankatten efter två parningar med olika fertila honkatter har visat sig vara steril och veterinär uteslutit tillfälliga
sjukdomstillstånd

fall då honkatten efter två parningar med olika fertila
hankatter har gått tom och veterinär uteslutit tillfälliga sjukdomstillstånd

Gemensamt – om din katt blir steril eller varaktigt förlorar sin
avelsduglighet till följd av vissa ärftliga avelshygieniska skäl

(C) Veterinärkostnader när en nyfödd, svag kattunge under sju
dagars ålder behöver behandling för att överleva den första tiden,
behandling ska ges inom 24 timmar från födseln
(D) Veterinärkostnader när en fem till femton veckors kattunge
behandlas för en sjukdom eller olycksfall – som längst ersätts
kostnader tills leverans eller den dagen kattungen blir 15 veckor.

Var gäller försäkringen?
•

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.

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
ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER:
Försäkringsbelopp:
•

högsta ersättning som du kan få ur försäkringen per kattungekull
och försäkringsår är 600 euro

(A) Veterinärvårdskostnader
Självrisk:
•

samma självrisk som för honkattens veterinärvårdsförsäkring

•

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

•

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

(B) Förlorad avelsduglighet
Begränsning:
•

katt som fyllt sex år och inte har någon registrerad avkomma
efter sig

•

honkatt som lämnat tre kullar efter sig eller för hankatt som
lämnat fem kullar efter sig

•

om kattens diagnos är ställd efter avelsdebuten och det är
brukligt att genomföra undersökningen innan avelsdebuten

Självrisk:
•

ingen självrisk

Ersättning:
•

försäkringsbeloppet enligt livförsäkringsbelopp

•

delersättning med 50 % av försäkringsbeloppet i livförsäkringen

(C) Veterinärkostnader när en nyfödd, svag kattunge under sju
dagars ålder behöver behandling för att överleva den första tiden
Självrisk:
•

samma självrisk som för honkattens veterinärvårdsförsäkring

•

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

•

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

(D) Veterinärkostnader när en fem till femton veckors kattunge
behandlas för en sjukdom eller olycksfall

När och hur ska jag betala?

Självrisk:
•

samma självrisk som för honkattens veterinärvårdsförsäkring
gäller

•

den fasta självrisken, 80 euro, omfattar hela kullen och dras av
en gång per kull

•

den rörliga självrisken, 20 %, dras av vid varje veterinärbesök

Ersättning:
•

ersätter veterinärkostnader upp till högst är 600 euro per kattungekull och försäkringsår

Vilka är mina skyldigheter?

•

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 upphör vid huvudförfallodagen det år katten
blir 8 år

•

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

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

•

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

•

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

•

Du inte har betalat premien i tid

•

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

Hur kan jag säga upp avtalet?
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