Olycksfall hundförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Svedea AB, org nr 556786-1678, Sverige.

Produkt: Olycksfall hundförsäkring

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med de fullständiga
försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen kan tecknas för alla hundar som är sex veckor eller äldre. Det finns ingen övre åldersgräns för att teckna försäkring.
Försäkringen består av en veterinärvårdsförsäkring som ersätter kostnader som uppkommer om din hund råkat ut för ett olycksfall och du
måste uppsöka veterinär eller behandla med receptförskrivet läkemedel med upp till 25 000 kr, 50 000 kr eller 75 000 kr per år. Du kan välja
att lägga till en olycksfall livförsäkring. Vad du har valt för veterinärvårdsbelopp eller tilläggsförsäkring framgår av ditt försäkringsbesked.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Veterinärvårdsförsäkring

Nedan beskriver vi några exempel på vad om inte
omfattas av din försäkring, se fullständiga villkor för
mer information:

Veterinärvårdskostnader och kostnader för
receptförskrivna läkemedel som gemensamt
uppgår till försäkringsbeloppet.
Ersättning för följande sjukdomstillstånd upp till
försäkringsbeloppet:
• Livmoderomvridning.
• Primärt jakthundsödem.
• Magomvridning.
• Testikelomvridning.
Magnetröntgenundersökning,
datortomografiundersökning upp till
försäkringsbeloppet.
Avlivning och kremering vid ersättningsbar skada
med upp till 2 000 kr.

Sjukdomar eller olycksfall som uppkommit innan
försäkring varit tecknad eller under tiden som
försäkringen varit obetald eller uppkommit efter
att försäkringen har avslutats.
Komplikationer till sjukdomar eller olycksfall som
inte omfattas av försäkring.
Om det finns särskilt undantag för en sjukdom,
olycksfall eller defekt som innebär undantag
för ersättning lämnas inte heller ersättning för
komplikationer till eller följdskador av eller annat
fel som uppstått på grund av den undantagna
sjukdomen, skadan eller defekten.
Fästingbett och komplikation till fästingburen
smitta.

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Värmeslag.

Livförsäkring

Vi tecknar inte försäkring för någon varghybrid.

Du väljer själv försäkringsbelopp, det ska högst
motsvara djurets marknadsvärde. Maximalt högsta
livförsäkringsbelopp du kan försäkra är 50 000 kr.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Nedan beskriver vi några exempel på begräsningar i
din försäkring. I det fullständiga villkoret finns samtliga
aktsamhetskrav, nedsättningsregler samt andra
begränsningar beskrivna.
Sänkt livbelopp vid viss ålder: Från och med sju
års ålder börjar livförsäkringen att sänkas med 20
procent per försäkringsår. Försäkringen upphör att
gälla det försäkringsår hunden har fyllt tio år.
Nedsättningsregler och aktsamhetskrav:
Försäkringen ger dig ett långtgående skydd vid
skada, dock måste du själv medverka till att skada
inte inträffar. I de fullständiga villkoren finns vissa
krav på aktsamhet som du måste följa för att inte
riskera avdrag på ersättning.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Nedan beskriver vi några exempel på begräsningar i
din försäkring. I det fullständig
Nedsättningsregler och aktsamhetskrav:
Försäkringen ger dig ett långtgående skydd vid
skada, dock måste du själv medverka till att skada
inte inträffar. I de fullständiga villkoren finns vissa
krav på aktsamhet som du måste följa för att inte
riskera avdrag på ersättning.
Uppsåt och grov vårdslöshet: Om du har framkallat
en skada eller förvärrat följderna av skada genom
uppsåt så gäller inte försäkringen. Om du istället
har framkallat en skada eller förvärrat följderna av
skada genom grov vårdslöshet kan vi göra avdrag
på ersättning.

Force majeure, brand-, miljö-, krigs- och
dammskador: För försäkringsfall som orsakats
av force majeure, det vill säga en händelse som
ligger utan för Svedeas kontroll, utgår ingen
ersättning. Exempel på sådana force majeurehändelser är miljökatastrofer, kärnkraftsolyckor,
krig eller krigsliknande tillstånd, revolutioner,
terroristhandlingar, upplopp, skador på grund av
arbetsmarknadskonflikt eller destruktions- eller
konfiskationsbeslut av regering eller ansvarig
myndighet samt direkta eller indirekta skador
orsakade av dammbrott i kraftverks- eller
regleringsdamm för elproduktion.

Dubbelförsäkring: Har samma intresse försäkrats
mot samma fara hos flera försäkringbolag är varje
försäkringsbolag ansvarig mot den försäkrade
som om försäkringsbolaget ensamt beviljat
försäkring. Du kan dock inte få ut mer ersättning
från försäkringsbolagen än vad som sammanlagt
motsvarar skadan.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller inom Sverige. I övriga EU-länder, Norge, Storbritannien och Schweiz gäller försäkringen i 365 dagar från
avresedag från Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss, annars riskerar du att stå helt eller delvis utan försäkringsskydd eller
att vi är fria från ansvar vid skada enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen eller allmän svensk lag i övrigt.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas inom 14 dagar från den dag du tecknar försäkringen. Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller
månad. Vid uppdelad betalning tillkommer en avgift. Du kan betala via pappersfaktura eller e-faktura. Om du betalar med
pappersfaktura tillkommer det en fakturaavgift på 29 kr.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbrevet. Avtalstiden är normalt ett år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan ringa eller mejla och säga upp avtalet när som helst. Försäkringen upphör då att gälla vid försäkringstidens utgång.
Avtalet kan även avslutas om ditt försäkringsbehov upphör, till exempel vid flytt.

