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försäkring för hund och katt
Tillägg till Försäkringsvillkor 2012-04-01 för Hem-, VillaHem- och Fritidsbostad.

Vem försäkringen gäller för
Försäkringen omfattar hund eller katt som är särskilt angiven på försäkringsbrevet.
Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Norden. På försäkringsbrevet anges även eventuella begränsningar i försäkringen.

Veterinärvårdsförsäkring
Veterinärvårdsförsäkringen upphör att gälla vid försäkringens förfallodag det år hunden/katten fyller 13 år.
högsta ersättningsbelopp
Du får ersättning med sammanlagt upp till 15 000 kronor inom en sammanhängande 12-månadersperiod.
Ersättningsbeloppet sänks vid förfallodagen från det år hunden eller katten fyller sju år och sedan varje år enligt följande
Ålder hund/katt 		Högsta ersättning
0–6 år 			
15 000 kr
7 år 			
12 500 kr
8 år 			
10 000 kr
9 år 			
7 500 kr
10–13 år 		
5 000 kr
hur försäkringen gäller
Försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter inte

Nödvändiga kostnader för veterinärvård

Förebyggande behandling, förskrivna läkemedel eller transporter och resor.

• om hunden/katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall

Veterinärvårdskostnader för

• för ett kejsarsnitt per hund/katt

• sjukdom som förelegat vid försäkringens tecknande, det vill säga även för
dolda fel, oavsett när felet först kunnat upptäckas

• för kastrering/sterilisering endast vid diabetes, livmoderinflammation,
förlossningsskador, prostatasjukdomar samt tumörsjukdomar i livmoder,
testiklar, vagina och äggstockar.
Med veterinärvård menas behandling, undersökning och vård utförd av
legitimerad veterinär samt material och medicin som veterinären använder
vid behandlingstillfället.
Vid medfödd eller ärftligt betingad sjukdom eller defekt, ersätter försäkringen endast kostnad för undersökning vid fastställande av diagnos.

• sjukdom som påbörjats inom 30 dagar från försäkringens början. Detta
gäller dock inte om försäkringen direkt flyttats över från annat bolag
• behandling av tandsjukdom, tandsten inklusive komplikationer och borttagning av mjölktänder
• undersökning och behandling vid lynnesfel och beteenderubbningar
• höftledsdysplasi/höftledsartros hos hundar.
Kostnad för dietfoder.
Kostnad för avlivning, kremering och obduktion.

självrisk
Du får betala en självrisk för varje påbörjad 100-dagarsperiod räknat från det första veterinärbesöket. Självrisken är 1 200 kronor
plus 20 % av kostnaden över 1 200 kronor.
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Livförsäkring
Livförsäkringen upphör att gälla vid försäkringens förfallodag det år hunden/katten fyller 10 år.
högsta ersättningsbelopp
Du får ersättning om hunden/katten avlider. Beloppet sänks vid förfallodagen från det år hunden eller katten fyller sju år och
sedan varje år enligt följande tabell
Ålder hund/katt 		Högsta ersättning
0–6 år 			
Hela försäkringsbeloppet
7 år 			
80 % av försäkringsbeloppet
8 år 			
60 % av försäkringsbeloppet
9 år 			
40 % av försäkringsbeloppet
10 år 			
1 000 kr
hur försäkringen gäller
Försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter inte

• hund som kommer bort och inte återfinns inom tre månader.

• dödsfall eller avlivning som beror på sjukdom som påbörjats inom 30
dagar från försäkringens början. Detta gäller dock inte om försäkringen
direkt flyttats över från annat bolag.

• dödsfall som styrks genom fotodokumentation och vittnesmål.
• avlivning på grund av sjukdom eller olycksfall.
• avlivning på grund av höftledsdysplasi eller följdsjukdom på grund av
höftledsdysplasi hos hundar endast om båda föräldrarna varit friröntgade.
Att avlivning varit nödvändig måste kunna styrkas av veterinär.

• dödsfall eller avlivning på grund av lynnesfel eller beteenderubbning.
• dödsfall eller avlivning på grund av medfödd eller ärftligt betingad sjukdom eller defekt.
• dödsfall eller avlivning på grund av sjukdom som förelåg hos hunden/
katten vid försäkringens tecknande.
• kostnad för avlivning, kremering och obduktion.

självrisk
Livförsäkringen har ingen självrisk.
Gemensamma undantag för veterinärvårds- och livförsäkring
Försäkringen gäller inte om du orsakat en skada uppsåtligen, genom grov vårdslöshet, grov vanvård eller djurplågeri.
Försäkringen gäller inte för fel, sjukdom eller skada som det gjorts reservation för i försäkringsbrevet. Inte heller för följdfel eller
annan skada som är föranledd av felet, sjukdomen eller skadan.
Aktsamhetskrav
Du ska ta hand om din hund/katt på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt. Om du åsidosatt aktsamhetskravet kan
ersättningen sättas ned. Se vidare i avsnittet Försäkringsregler.

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ)
106 26 Stockholm
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 516401-7799
www.trygghansa.se

+46 771-111 600
Om du råkar ut för en skada:

+46 771-111 500

P01966 1205

Vi finns på plats varje dag kl 7–21, för att svara på
frågor och hjälpa dig att vara rätt försäkrad:

