Dyreforsikring
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: If Skadeforsikring

Produkt: Dyreforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Du kan velge å kjøpe bare veterinærforsikring eller livsforsikring, eller begge deler. Veterinærforsikringen gir deg erstatning for veterinærutgifter og medisiner, når dyret blir syk eller skadet, og livsforsikringen gir en utbetaling hvis dyret faller bort.
Veterinærforsikringen kan beholdes livet ut. Livsforsikringen erstatter død for hund til fylte 10 år, katt til 13 år og for hest til 22 år.
Du kan lese mer om de forskjellige dyreforsikringene på if.no.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Veterinærforsikring dekker

Forsikringen dekker ikke

Sykdom

Sykdom, feil eller svakheter som dyret har når
forsikringen trår i kraft

Ulykke

Sykdom, feil eller svakheter som påvises eller viser
symptomer innen 20 dager etter at forsikringen ble
kjøpt. Dette unntaket gjelder ikke hvis forsikringen blir
direkte overført fra annet forsikringsselskap i Norge.

Medisiner
Tannskade som følge av ulykke
MR, CT og scintigrafi

Medfødt eller arvelig sykdom/skade

Fysioterapi/rehabilitering

Tannsykdommer/tannstillingsfeil

Keisersnitt/fødselshjelp

Alternativ behandling

Veterinærutgifter for valpekull

Atferdsforstyrrelser

Veterinærutgifter for kattunger

Eiers/ansvarliges mishandling eller vanskjøtsel

Veterinærutgifter for føll

Kastrering eller klapphingstoperasjon

Avlivning av dyrevelferdsmessig årsak

Allergi for hest
OCD, halthet, korrigering av feilstilte ben og bevegelsesforstyrrelser hos hest.

Livsforsikring dekker
Erstatning ved dødsfall

Enkelte raser har rasespesifikke unntak for korrigering
av hud, entropion, ektropion, keisersnitt, deformert
gane og misdannede luftveier.

Bruksverdi for hund
Erstatning ved forsvunnet hund og hest

Er det noen begrensninger i dekningen?
Keisersnitt/fødselshjelp, dekkes én gang i løpet av dyrets
levetid.
Forsikringen dekker inntil to kull for hund og katt.
Veterinærutgifter for inntil to føll er dekket.
Dekninger med begrensninger:
o
MR, CT, scintigrafi
o
Allergi for hund og katt
o
Fysioterapi/rehabilitering
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Sykdommer som dekkes når visse krav er oppfylt for
hund og katt:
o
Hofteleddsdysplasi og albueleddsdysplasi
o
Osteochondrose
o
Patellaluksasjon

Hvor gjelder forsikringen?
Veterinærforsikringen gjelder i Europa for hund og katt. Norden for hest.
Livsforsikringen gjelder i hele verden

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du må passe på at dyret er forsikret med riktig rasebenevnelse og bruksområde for hund og hest. Dette står i forsikringsbeviset
du får ved kjøp av Dyreforsikring.
Du må følge Veterinærkatalogens anbefalinger om årlige helsekontroller, og vaksinasjoner.
Blir dyret syk eller skadet, må du straks la det bli undersøkt av veterinær, og i tillegg følge veterinærens anvisninger og gjøre det
som er mulig for å begrense skaden.
Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.
Du kan etablere enten e-faktura eller avtalegiro på Mine sider. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 3, 4 eller 12
betalingsterminer i året.
Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem. Skadeforsikringer (for eksempel
reise- eller husforsikring) og personforsikringer (for eksempel livsforsikring eller barneforsikring), vil alltid etableres på hver sin
forsikringsavtale.
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell
oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.
Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, eller når som helst med 30
dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
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Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post.

