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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Kattförsäkring
– Dolda Fel

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 Dolda Fel är en ansvarsförsäkring för dig som uppfödare. Den ger dig som försäkringstagare, uppfödare samt den som förvärvar
en kattunge som omfattas av försäkringen ersättning för så kallade dolda fel. Dolda felförsäkring tecknas för hela kullen.

Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
kattungar
•

•

Du kan inte få ersättning om kattungen behandlats, dött eller avlivats till följd av:

till registrerad honkatt som är försäkrad i Katt Avel om du
låtit registrera och stambokföra samtliga kattungar i kullen
individuellt

beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor

till registrerad honkatt kan en separat Dolda felförsäkring
tecknas om kattungens försäkringsbelopp överstiger 1 600
euro. Gäller även om honkattens försäkring upphör av
andra orsaker än att honkatten dör eller måste avlivas

fel som har anmärkts i intyg efter ögonlysning eller veterinärbesiktning

fel som inte allvarligt påverkar kattungens hälsa eller dess
funktion som sällskapsdjur

kattpest eller kattsnuva om inte honkatten och kattungen är
tillräckligt vaccinerade

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

höftledssjukdomar eller patellaluxation
cystnjurar på perser eller exotic om inte kattens föräldrar är
undersökta och fria

veterinärvård och avlivning – kostnader om en kattunge undersöks, behandlas eller vårdas av veterinär på grund av ett dolt fel
samt medicin- och avlivningskostnader

tandsjukdomar, dålig mun/tandstatus eller bettfel

livförsäkring – om kattungen dör eller enligt veterinärmedicinsk
expertis måste avlivas på grund av ett dolt fel

Vi ersätter heller inte kostnader för kremering eller begravning.

obduktion – ersättning utöver försäkringsbeloppet för dina
kostnader för obduktion inklusive transport, om kattungen har
dött eller avlivats på grund av ett dolt fel och Ömsen har begärt
obduktionen

•

försäkringen består av en liv- och veterinärvårdsförsäkring och
du kan få ersättning upp till försäkringsbeloppet per del

•

kattungar till en raskatt som är försäkrad i Katt Avel har försäljningspriset som försäkringsbelopp, men som högst 1 600 euro
per kattunge

•

vid separat tecknad dolda felförsäkring för kullen, framgår försäkringsbeloppet av försäkringsbrevet

Dolt fel – sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före
veterinärbesiktningen respektive leveransen, men som inte dessförinnan har visat symptom eller annars varit känd.

Var gäller försäkringen?
•

kryptorkism, navelbråck, sternumkrok eller kroksvans

försäkringen gäller på Åland. Om kattungen överlåts till ny
ägare, eller överlämnas till fodervärd med stadigvarande vistelse
utanför Åland, gäller försäkringen även i den nya ägaren eller
fodervärdens hemland

Vad ingår inte i försäkringen?
X sjukdomar eller defekter som enligt veterinärmedicinsk expertis
borde ha upptäckts vid en veterinärbesiktning är inte ett dolt fel

X sjukdomar eller defekter av ärftlig karaktär och inte har börjat
utvecklas före leveransen är inte ett dolt fel

Försäkringsbelopp:

Självrisk:
•

livförsäkring – har ingen självrisk

•

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

•

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

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 när katten blir 2 år och 1 månad, räknat
från leveransdagen, dock senast vid 15 veckors ålder

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

••

Onisen
FÖRSÄKRINGAR
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | Köpmansgatan 6, AX-22100 Mariehamn | Tel. 27 600 | info@omsen.ax | www.omsen.ax

