Privatforsikring
HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 01.08.2010
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1. GENERELT OM FORSIKRINGEN
1.1 Innledende
bestemmelser

Forsikringsavtalen med Nemi Forsikring AS, heretter kalt Selskapet, består
av:
•
•
•
•
•
•

Forsikringsbeviset
Dette vilkåret – HUND OG KATT 912-01
Særskilte vilkår angitt i forsikringsbeviset
Generelle vilkår Privatforsikring
Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift.
Særskilt nevnes:
- LOV-1989-06-16-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL)
- LOV-2005-06-10-44 om forsikringsvirksomhet

Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Produktvilkåret
gjelder foran Generelle vilkår Privatforsikring. Forsikringsbeviset, forsikringsavtalen
og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Er det
inngått avtaler utover standardvilkåret vil dette fremgå av forsikringsbeviset.
1.2 Hvem forsikringen
gjelder for

Forsikringen gjelder for:
• Den som er nevnt i Forsikringsbeviset,
• Ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap
• Samboer med felles adresse i Folkeregisteret

1.3 Hvor forsikringen
gjelder

Forsikringen gjelder i Europa

1.4 Når forsikringen
gjelder

Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt. Ved kjøp trer forsikringen i kraft tidligst
når kjøperen overtar den økonomiske risiko.

2. ERSTATNINGSREGLER
2.1 Skademelding

Er det oppstått skade, skal sikrede melde fra til selskapet uten ugrunnet opphold.
Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet er meldt senere enn ett år etter at
sikrede fikk eller burde fått kjennskap til skaden jamfør Forsikringsavtaleloven § 410, § 8-5 og § 8-6.

2.2 Erstatningsutbetaling

Erstatningsutbetaling skjer når selskapet har mottatt opplysninger og utført
nødvendige undersøkelser for å kunne vurdere erstatningen.

2.3 Regler ved
død/avliving

Avliving
Dersom undersøkelse av dyret med tilgjengelige diagnostiske hjelpemidler og
behandling ikke fører frem, og dyret må avlives av dyrevernhensyn, skal en
begrunnet attest fra veterinær fremlegges.
Avlivningen skal foretas av eller i samråd med veterinær. Hvis dyret blir så alvorlig
skadet at det må avlives før veterinær er kommet til stedet, skal hendelsen
bekreftes av to uhildede personer.
Obduksjon
Dersom sikker diagnose ikke foreligger, skal dyret obduseres. Dersom slik
obduksjon ikke foretas kan erstatning bortfalle. Utgifter til nødvendig obduksjon
erstattes med inntil kr 1.500.
Død
Dør dyret plutselig, skal hendelsen dokumenteres skriftlig av to uhildede personer.
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2.4 Reservasjon

Dersom det er lagt til et unntak i forsikringsdokumentet som innebærer reservasjon
for en viss feil (sykdom eller skade), erstattes ikke skader på grunn av denne feilen,
følger av denne feilen eller andre feil som oppstår i forbindelse med den.

2.5 Opplysninger om
dyret

Ved sykdom eller skade har selskapet rett til å besiktige dyret samt å kontrollere
dyrets ID-merking.
Selskapet har rett til å innhente alle opplysninger om dyret fra behandlende og
tidligere behandlende veterinær og andre sakkyndige.

2.6 Begrensninger

Hund:
Det utbetales ikke erstatning:
• Ved sykdom som oppstår tidligere enn 20 dager etter at forsikringsdekningen
trådte i kraft. Det samme gjelder ved forhøyelse av forsikringssummen, men da
bare forhøyelsen.
• Ved sykdom eller skader som forelå eller var påbegynt da forsikringen trådte i
kraft. Heller ikke for skjulte feil, uansett når feilen først kunne observeres. Det
samme gjelder ved forhøyelse av forsikringssummen, men da bare forhøyelsen.
• Ved undersøkelse og behandling av utviklingslidelser. Det samme gjelder ved
medfødte misdannelser og medfødte/arvelige sykdommer, hofteleddsdysplasi
(HD), osteochondrose (OCD) eller albueleddsartrose (AA). Unntak er hund som
er sammenhengende forsikret i selskapet fra den er 4 måneder.
• For utgifter til obduksjon dersom dette ikke er krevet av selskapet jamfør
Pkt. 2.3 om avliving
• For utgifter til forebyggende undersøkelse/behandling.
• Ved atferdsforstyrrelser eller unormalt temperament.
• Ved avlivning som følge av gjeldende lov eller forskrift (gjelder ikke
dyrevernloven)
• Ved sykdom/ulykke hvor det offentlige yter erstatning.
• Ved kremering.
• Ved komplikasjoner etter behandling og operative inngrep som ikke omfattes av
forsikringen.
Katt:
Det utbetales ikke erstatning:
• Ved sykdom som oppstår tidligere enn 20 dager etter at forsikringsdekningen
trådte i kraft. Det samme gjelder ved forhøyelse av forsikringssummen, men da
bare forhøyelsen.
• Ved sykdom eller skader som forelå eller var påbegynt da forsikringen trådte i
kraft, og heller ikke for skjulte feil, uansett når feilen først kunne observeres. Det
samme gjelder ved forhøyelse av forsikringssummen, men da bare forhøyelsen.
• Ved undersøkelse og behandling av utviklingslidelser. Det samme gjelder ved
medfødte misdannelser og medfødte/arvelige sykdommer.
• For utgifter til obduksjon dersom dette ikke er krevet av selskapet jamfør
Pkt. 2.3 om avliving.
• For utgifter til forebyggende undersøkelse/behandling.
• Ved atferdsforstyrrelser eller unormalt temperament.
• Ved avlivning som følge av gjeldende lov eller forskrift (gjelder ikke
dyrevernloven).
• Ved sykdom/ulykke hvor det offentlige yter erstatning.
• Ved kremering.
• Ved komplikasjoner etter behandling og operative inngrep som ikke omfattes av
forsikringen.
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3. DØD
3.1 Hva forsikringen
omfatter

3.2 Hva som dekkes

•

Hund, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset.
Livsforsikringsbeløpet reduseres med 20 % per år på forfallsdagen fra og med
det kalenderåret hunden fyller 7 år. Forsikringssummen settes ikke lavere enn
kr 5.000. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret
har fylt 10 år.

•

Katt, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset.
Livsforsikringsbeløpet reduseres med 20 % per år på forfallsdagen fra og med
det kalenderåret katten fyller sju år. Forsikringssummen settes ikke lavere enn
kr 1.500. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret
har fylt 10 år.

Hund:
Det utbetales erstatning når dyret:
• Dør som følge av ulykke eller sykdom
• Blir så syk eller skadet at den må avlives av dyrevernhensyn, jamfør
Dyrevernloven, under forutsetning av at vedtatte behandlingsforsøk har vært
gjennomført
• Er forsikret sammenhengende i selskapet fra før den er fylt 4 måneder, og dør
eller avlives av dyrevernhensyn, jamfør Dyrevernloven, som følge av: medfødte
sykdommer, osteochondrose (OCD), albueleddsartrose (AA) eller
hofteleddsdysplasi (HD)
• Ved HD og AA må røntgenbilder være avlest av Norsk Kennel Klubb og
diagnose foreligge. Det må dokumenteres at hundens foreldre er frirøntget.
Katt:
Det utbetales erstatning når katt:
• Dør som følge av ulykke eller sykdom
• Blir så syk eller skadet at den må avlives av dyrevernhensyn, jamfør
Dyrevernloven, under forutsetning av at vedtatte behandlingsforsøk har vært
gjennomført

3.3 Erstatningsoppgjør

Død eller avlivning
Ved erstatningsberettiget sykdom eller skade som fører til at hunden dør eller må
avlives av dyrevernhensyn utbetales forsikringssummen.

4. VETERINÆRUTGIFTER
4.1 Hva forsikringen
omfatter

Forsikringen kan omfatte
Hund, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset.
Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.
Katt, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset.
Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

4.2 Hva som dekkes

Hund:
Selskapet dekker nødvendige utgifter, inntil kr 30.000 per forsikringsår til
veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av ulykkesskade og sykdom hos
hund.
lnnenfor forsikringssummen dekkes også utgifter til:
• avliving i forbindelse med erstatningsmessig ulykke/sykdom
• ett keisersnitt i hundens levetid
• kastrering/sterilisering ved følgende påviste sykdommer: fødselsskader,
vaginalprolaps, livmorbetennelse, prostatasykdommer, perinealbrokk,
analadenom, og kreftsykdommer i testikler, vagina eller eggstokker
• Medisiner og materiell som veterinæren selv anvender, samt nødvendig
opphold på dyrehospital/-klinikk
4

•

Trekking av ulykkesskadde tenner

For hund som har vært sammenhengende forsikret i selskapet fra før den har fylt
fire måneder, omfattes også behandling ved medfødte sykdommer,
patellaluksasjon, osteochondrose (OCD), albueleddsarttrose (AA) og
hofteleddsdysplasi (HD). Ved HD må det dokumenteres at begge foreldre er
frirøntget.
Katt:
Selskapet dekker nødvendige utgifter, inntil kr. 30.000 per forsikringsår til
veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av ulykkesskade og sykdom hos
katt.
lnnenfor forsikringssummen dekkes også utgifter til:
• Utgifter til avliving i forbindelse med erstatningsmessig ulykke/sykdom
• Utgifter til ett keisersnitt i kattens levetid
• Utgifter til kastrering/sterilisering som følge av påviste sykdommer:
fødselsskader, vaginalprolaps, livmorbetennelse, prostatasykdommer og
kreftsykdommer i testikler, vagina eller eggstokker
• Medisiner og materiell som veterinæren selv anvender, samt nødvendig
opphold på dyrehospital/-klinikk
• Trekking av ulykkesskadde tenner
4.3 Hva som ikke
dekkes

Hund:
Selskapet dekker ikke utgifter til:
• Reiser, diettfor, foreskrevne/utleverte medisiner, forbindingsmateriell og øvrige
salgsartikler.
• Forebyggende undersøkelse/behandling.
• Undersøkelse ved bruk at CT, MRI og lignende, uten at dette er
forhåndsgodkjent av selskapet.
• Avlivning, ut over det som fremgår av punkt 2 og kremering.
• Obduksjon, dersom selskapet ikke har bedt om dette.
• Kastrering/sterilisering ut over det som fremgår av punkt 2.
• Undersøkelse og behandling av tannkjøttbetennelser og eventuelle følgeskader
av dette.
• Keisersnitt hos rasene Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Boston Terrier og
Chihuahua.
• Attestutstedelse, fakturagebyr og utlevering av journaler.
• Rehabilitering, som for eksempel svømmetrening.
• Kirurgisk korrigering av hud, entropion/ektropion (feilstillte øyelokk og
-hår)
• Andre behandlingsformer, som fysioterapi og akupunktur
• Implantater
• Veterinærens reiser, transport av hund og andre reiser
• Alternativ behandling, som for eksempel kiropraktikk, gullimplantat behandling,
laserbehandling og homeopati.
• Behandling av allergi med immunterapi
• Kreftbehandling med cellegift og stråling.
• Merutgifter til veterinærbehandling utenom ordinær åpningstid når
veterinærbesøket kunne vært utført i ordinær åpningstid.
Katt:
Selskapet dekker ikke utgifter til:
• Reiser, diettfór, foreskrevne/utleverte medisiner, forbindingsmateriell og øvrige
salgsartikler.
• Forebyggende undersøkelse/behandling.
• Undersøkelse ved bruk at CT, MRI og lignende, uten at dette er
forhåndsgodkjent av selskapet.
• Avlivning, utover det som fremgår av punkt 2, og kremering.
• Obduksjon, dersom selskapet ikke har bedt om dette.
• Kastrering/sterilisering, utover det som fremgår av punkt 2.
• Undersøkelse og behandling av tannkjøttbetennelser og eventuelle følgeskader
av dette.
• Attestutstedelse, fakturagebyr og utlevering av journaler.
• Andre behandlingsformer, som fysioterapi og akupunktur
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•
•
•
•
•

4.4 Skadeoppgjør

Veterinærens reiser, transport av katt og andre reiser
Alternativ behandling, som for eksempel kiropraktikk, laserbehandling og
homeopati.
Behandling av allergi med immunterapi
Kreftbehandling med cellegift og stråling.
Merutgifter til veterinærbehandling utenom ordinær åpningstid når
veterinærbesøket kunne vært utført i ordinær åpningstid.

Egenandel
En egenandelsperiode er 70 dager, regnet fra første veterinærbesøk.
Egenandel i en egenandelsperiode er:
• for hund/katt yngre enn 7 år 20 %, minimum kr.2.000.
• for hund/katt eldre enn 7 år 30 %, minimum kr.2.000.
Alder regnes fra hovedforfall på forsikringen det året hunden/katten fyller 7 år.
Generelle erstatningsregler
Selskapets erstatningsplikt per forsikringsår er begrenset til forsikringssum angitt i
forsikringsbeviset.

5. RESEPTBELAGTE MEDISINER
5.1 Hva som er
forsikret

Hund, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset.
Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.
Katt, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset.
Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

5.2 Hva som dekkes

Selskapet dekker reseptbelagte medisiner utskrevet i forbindelse med sykdom eller
skade som er erstatningsberettiget på veterinærforsikringen.
Maksimalt erstatningsbeløp per forsikringsår er kr.3.000.

5.3 Hva som ikke
dekkes

Reseptbelagte medisiner til behandling av kroniske sykdommer som for eksempel
allergi og hudlidelser dekkes ikke av forsikringen.

5.4 Egenandel

Det trekkes ingen egenandel.

6. SIKKERHETSFORSKRIFTER
6.1 Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskriften gjelder for sikrede og den som med sikredes samtykke er
ansvarlig for dyret.
Lover og forskrifter fastsatt av myndighetene for å forebygge og/eller begrense
skader på dyr, gjelder også som sikkerhetsforskrifter.
Brudd på sikkerhetsforskriftene kan føre til at rett til erstatning reduseres eller
bortfaller, jf. FAL § 4-8.
Ved sykdom eller skade
Forsikringstaker eller annen ansvarlig person plikter å tilkalle/oppsøke veterinær
med en gang et dyr blir sykt, ulykkesskadet eller viser tegn til sløvhet eller
avmagring, med mindre veterinæren uttrykkelig sier at det ikke er nødvendig.
Veterinær skal umiddelbart kontaktes igjen dersom dyrets tilstand forverres i løpet
av pågående behandling.
Et sykt eller skadet dyr skal behandles av veterinær, og veterinærens anvisninger
skal uten unntak følges i hele sykdomsperioden.
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Import og tilbakeførsel fra utlandet
Forskrifter om transport av kjæledyr skal følges.
For katt gjelder:
Kattepest:
Katten må være tilstrekkelig vaksinert mot kattepest i henhold til anbefalinger i
Vererinærkatalogen.
6.2 Følger av ikke å
overholde
sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og
begrense skade.
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til
enhver tid blir overholdt. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene,
eller påse at de blir overholdt, kan utbetalingen under forsikringen helt eller delvis
falle bort, jf. FAL § 4-8. Det samme gjelder for ektefelle som sikrede bor sammen
med eller person som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold
(samboer), jf. FAL § 4-11.
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