Vilkår dyr (Dyr01)
Gjelder fra oktober 2006

HUNDE- OG KATTEFORSIKRING
For hund og katt til utgangen av det året dyret fyller 10 år.
Gjelder fra oktober 2006
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Hvilke skader som erstattes
Hva som er forsikret
Erstatningsberegning
Andre bestemmelser

I tillegg til disse vilkårene gjelder
Generelle vilkår.

A Hvilke skader
som erstattes
A.1
Død, avlives, blir borte eller får
nedsatt bruksverdi.
Storebrand erstatter skade som skyldes ulykke eller påført sykdom, og
som medfører at:

er gått helt tapt grunnet dokumenterbar ulykkeshendelse eller dersom
dyrets forplantningsorganer har måttet fjernes ved operasjon.
For dyr som brukes i konkurranse, må
yteevnen være vesentlig redusert.

A.2
Veterinærutgifter.
Når forsikring for veterinærutgifter er
tegnet, erstatter Storebrand nødvenA.1.1 dyr dør.
dig veterinærbehandling ved sykdom
eller ulykke. Erstatningen er begrenA.1.2 dyr må avlives av dyrevernmes- set til forsikringssummen for veterisige hensyn.
nærdekningen pr. skadetilfelle.
Avliving av dyrevernmessige hensyn
aksepteres når selv det å leve, uavA.3
Begrensninger/unntak.
hengig av bruk, medfører lidelser for
Selskapet erstatter ikke:
dyret, og dette bekreftes ved veterinærattest.
A.3.1 skade som skyldes medfødte
A.1.3 dyr blir borte.
A.1.4 dyr får varig nedsatt bruksverdi.
Erstatningen er begrenset til 50 % av
dyrets forsikringssum.

eller arvelige disposisjoner som viser
seg først etter at forsikringen er tegnet, bortsett fra om:
– forsikring på hund er tegnet før den
fylte 4 md.
– veterinærattest utstedt etter at forsikringen ble tegnet ikke har anmerkninger for aktuell lidelse. Denne må
legges fram ved krav om erstatning.

Erstatning ytes ikke i de tilfeller der
dyret ikke anbefales/eventuelt godkjennes brukt i avl grunnet sykdom,
A.3.2 skade som skyldes sykdom, feil
arvelig lidelse eller defekt. Erstatning eller svakheter dyret hadde da forsikgis likevel for tapt avlsevne når denne ringen trådte i kraft, eller skade ved

sykdom som viser symptomer mindre
enn 30 dager etter den tid.
A.3.3 skade som skyldes eiers/ansvarliges mishandling, vanrøkt, eller
at veterinære anvisninger ikke er
fulgt.
A.3.4 skade som skyldes sinnslidelse, unormalt temperament eller
nervøsitet.
A.3.5 utgifter til reise og transport i
forbindelse med skade.
A.3.6 utgifter til keisersnitt/fødselshjelp utover en gang i løpet av dyrets
levetid.
A.3.7 utgifter til tannbehandling som
ikke er en direkte følge av en erstatningsmessig ulykke.
A.3.8 utgifter til medisiner, diettfôr,
forbindingssaker og annet utstyr som
ikke brukes under selve konsultasjonen/operasjonen, selv om dette er
foreskrevet av veterinær som del av
behandlingen.

B

Hva som er forsikret

Forsikringen omfatter hund eller katt
nevnt i Forsikringsbeviset, til utgangen av det kalenderåret dyret fyller
10 år. Forsikringen opphører fra første
forfall etter at dyret har fylt 10 år.
For dyr over et halvt år er det en forutsetning at dyret er ID-merket for at
forsikringen skal være gyldig.

1000 kr pr. skadetilfelle. Egenandelen
økes med 500 kr pr. hele år fra og
med det året dyret fyller 7 år.

D Andre
bestemmelser
D.1
Hvem forsikringen gjelder for.
Den som er nevnt i forsikringsbeviset.

C Erstatningsberegning

D.2
Hvor forsikringen gjelder.
Forsikringen gjelder i hele verden. For
veterinærutgifter gjelder forsikringen
i Norden.

Forsikringsavtalelovens (FAL) par. 6-1
er fraveket. I stedet gjelder følgende
regler:

D.3
Diverse bestemmelser ved
skade.

C.1

Erstatningsberegning.

C.1.1 ved skade etter punkter
A.1.1–A.1.3 settes erstatningen lik
forsikringssum for dyr til og med det
året de fyller 7.
For året dyret fyller 8 år er erstatningen 90 % av forsikringssummen.
For året dyret fyller 9 år er erstatningen 75 % av forsikringssummen.
For året dyret fyller 10 år er erstatningen 60 % av forsikringssummen.
C.1.2 ved skade etter pkt. A.1.4
settes erstatningen til forskjellen
mellom forsikringsverdien før og
etter skaden. Erstatningen er begrenset til maksimalt 50 % av forsikringssummen.
Fastsettelse av dyrets forsikringsverdi avgjøres ved skjønn hvis sikrede
eller selskapet krever det. Bestemmelse om skjønn i Generelle vilkår får
i så fall anvendelse.
C.1.3 ved skade etter forsikring mot
veterinærutgifter settes erstatningen
lik dokumenterte utgifter til veterinærbehandling. Utgifter som ikke
dekkes, se pkt. A.3.8.
Erstatningen er begrenset til forsikringssummen pr. skadetilfelle.

D.3.1 skademelding.
Den som vil kreve erstatning, må
uten ugrunnet opphold underrette
Selskapet om skaden.
D.3.2 sykdom/skade.
Blir forsikret dyr sykt eller skadet,
plikter forsikringstaker straks å la
det bli undersøkt av veterinær, følge
veterinærens anvisninger og gjøre
det som er mulig for å begrense
skaden. Ved ulykke eller akutt sykdom skal det før avlivning om mulig
samrås med veterinær.
D.3.3 obduksjon.
Dersom de kliniske funn ikke gir
grunnlag for en diagnose, plikter
forsikringstaker å sørge for at dyret
obduseres. Obduksjonskravet kan
frafalles etter avtale med Selskapet.
D.3.4 dyr som blir borte.
Hvis dyret blir borte, skal dette meldes til politiet og Selskapet. Forsvunnet dyr ansees tapt tre måneder
etter at det er meldt savnet.

C.2
Egenandel.
Det er ingen egenandel ved skade
etter pkt. A.1.

D.3.5 dyr som kommer til rette/blir
helbredet.
Kommer dyret til rette etter at
erstatning er utbetalt, eller blir det
helbredet etter at erstatning for
nedsatt bruksverdi er utbetalt, kan
sikrede beholde dyret mot å betale
erstatningen tilbake. I motsatt fall
tilfaller dyret Selskapet.

Ved veterinærutgifter er egenandel

D.4

Ansvarsbegrensninger og

andre personers handlinger.
D.4.1 eiers/ansvarliges behandling av
dyret.
Eier/ansvarlige skal ha tilstrekkelig
kunnskap og omsorg for dyret slik at
det får riktig røkt og pleie.
D.4.2 handlinger og unnlatelser fra
sikredes ektefelle som bor sammen
med sikrede, eller fra personer som
sikrede lever sammen med i et fast
etablert forhold, får samme virkning
for sikredes rettigheter, som om
handlingen og unnlatelsen var foretatt av sikrede selv.
D.4.3 det samme vil gjelde hvis
handlingene og unnlatelsene er foretatt av en person som med sikredes
samtykke er ansvarlig for dyret for
kortere eller lengre tid.

