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1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker. 

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder for veterinærutgifter påløpt i Europa. For dødsfall og bruksverdi gjelder forsikringen i hele verden. 

3 HVA ER FORSIKRET 

Forsikringen omfatter det dyret som er nevnt i forsikringsbeviset.  
Ved forsikringssum over kr 15 000 skal dyret være ID-merket for at forsikringen skal være gyldig. 

4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke skadetyper som er omfattet av forsikringen 
 

4.1 DØDSFALL 
Vi erstatter skade som skyldes ulykke eller påført sykdom og som medfører at  

- dyret dør 
- dyret må avlives av dyrevernmessige hensyn. 
- Avlivning av dyrevernmessige hensyn aksepteres når selv det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelser for 

dyret, og dette bekreftes ved veterinærattest. 
- dyret blir borte. Dette gjelder ikke fugl. 

For hund og katt opphører erstatning for dødsfall ved første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.  
 

4.2 VETERINÆRUTGIFTER 
Kostnader til veterinærbehandling, medisiner og forbindingssaker som er foreskrevet av veterinær ved sykdom og 
ulykkestilfelle. Erstatningen er begrenset til forsikringssummen for veterinærdekningen per skadehendelse. For en og samme 
sykdom erstattes veterinærutgifter i maksimalt 2 år fra første behandling.  
 

4.3 BRUKSVERDI 
Det fremgår av forsikringsbeviset om bruksverdiforsikringen er inkludert. Vi erstatter skade som skyldes ulykke eller påført 
sykdom og som medfører at  

- dyret får varig nedsatt bruksverdi. 
- dersom ulykke/sykdommen påvirker avlsevnen, er det et vilkår for erstatning at avlsevnen er gått fullstendig 

tapt. For dyr som brukes i konkurranse, må yteevnen være vesentlig redusert. 
For hund og katt opphører erstatning for bruksverdi ved første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.  

5 BEGRENSINGER 

5.1 FELLESREGLER 
Begrensningene nedenfor gjelder for både veterinærutgifter, dødsfall og tap av bruksverdi. 
  

5.1.1 Medfødt eller arvelig skade/sykdom 
Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter, dødsfall eller tap av bruksverdi som følge av medfødte sykdommer, skader eller 
arvelige disposisjoner som viser seg først etter at forsikringen er tegnet. Denne begrensningen gjelder ikke dersom 
forsikringen ble tegnet før dyret fylte 4 mnd.  
 

5.1.2 Adferdsforstyrrelser 
Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter, dødsfall eller tap av bruksverdi som følge av sinnslidelse, unormalt temperament, 
nervøsitet, hormonforstyrrelse, innbilt svangerskap og andre atferdsmessige lidelser. 
 

5.1.3 Mishandling og vanrøkt 
Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter, dødsfall eller tap av bruksverdi som følge av eiers/ansvarliges mishandling eller 
vanrøkt. 
 

5.1.4 Fugl som blir borte 
Forsikringen dekker ikke fugl som blir borte. 
 

5.1.5 Importert dyr  
Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter, tap av bruksverdi eller dødsfall forårsaket av parasitter eller smitte som dyret har 
ført med seg da den ble importert til Norge. 
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6.1.5 Patellaluksasjon  
Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter, dødsfall eller tap av bruksverdi som følge av patellaluksasjon (ustabil kneskål). 
Unntaket gjelder ikke dersom hunden har vært sammenhengende forsikret siden før hunden var 4 måneder. 
 
 

5.2 BEGRENSNINGER FOR VETERINÆRDEKNINGEN 

5.2.1 Karenstid 
Forsikringen dekker ikke skade som skyldes sykdom, feil eller svakheter dyret hadde da forsikringen trådte i kraft, eller skade 
ved sykdom som viser symptomer mindre enn 30 dager etter den tid. Karenstiden på 30 dager ved sykdom gjelder ikke ved 
direkte overtakelse av tilsvarende dekning fra annet selskap. 
 

5.2.2 Tannbehandling 
Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter for tannbehandling eller sykdom i munnhulen som ikke er en direkte følge av en 
ulykke, for eksempel tannstillingsfeil, tannsykdommer, periodontitt, løse tenner, bittfeil, tannresorpsjon, tannrens og 
tilbakeholdte melketenner. 
 

5.2.3 Kastrering 
Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter for kastrering. Dette dekkes allikevel når det inngår som et ledd i behandling av 
annen sykdom/skade som er dekket av forsikringen. 
 

5.2.4 Keisersnitt og fødselshjelp 
Forsikringen dekker ikke utgifter til keisersnitt/fødselshjelp mer enn en gang i løpet av dyrets levetid. 
 

5.2.4 Reiseutgifter 
Forsikringen dekker ikke utgifter til reise og transport i forbindelse med skade. 
 

5.2.5 Fôr 
Forsikringen dekker ikke utgifter til fôr. 
 

6.2.2 Komplikasjoner  
Forsikringen dekker ikke veterinærutgifter som følge av komplikasjoner som oppstår i forbindelse med skade, sykdom eller 
behandling som ikke er dekket av forsikringen. Komplikasjoner som følge av vaksinasjon er imidlertid dekket. 

6 SKADEOPPGJØR 

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler: 

6.1 FORSIKRINGSSUM 
Forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset, er vårt maksimale ansvar. Forsikringssummen for veterinærutgifter 
kan økes i forsikringstiden. Den forhøyede delen av forsikringssummen vil kun gjelde for sykdom/skade oppstått etter 
økningen.  

6.2 FORSIKRINGSVERDI 
For hund og katt opp til og med 7 år, settes forsikringsverdien lik forsikringssummen. Fra fylte 8 år gjøres et aldersfradrag på 
10 % for hvert av de neste årene fram til og med fylte 10 år. For fugl settes forsikringsverdien til hva det koster å gjenskaffe 
tilsvarende fugl. 

6.3 ERSTATNINGSBEREGNING  
Ved død/dyr blir borte settes erstatningen lik forsikringsverdien. Dersom det i samme forsikringsår er utbetalt erstatning for 
varig nedsatt bruksverdi, fratrekkes denne utbetaling i erstatningsoppgjøret. Ved erstatning for nedsatt bruksverdi settes 
erstatningen til forskjellen mellom forsikringsverdien før og etter skaden. Erstatningen er begrenset til maksimalt 50 % av 
forsikringsverdien på død.. Ved dekning av veterinærutgifter settes erstatningen lik dokumenterte utgifter til 
veterinærbehandling, medisiner og forbindingssaker som veterinær bruker eller foreskriver. 

6.4 SKJØNN 
Fastsettelse av dyrets forsikringsverdi avgjøres ved skjønn hvis du eller vi krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle 
vilkår får i så fall anvendelse. 

6.5 DIVERSE BESTEMMELSER VED 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. Dersom de kliniske funn ikke gir grunnlag for en diagnose, plikter du å sørge for at dyret obduseres. 
Obduksjonskravet kan frafalles etter avtale med oss. Forsvunnet dyr anses tapt tre måneder etter at det ble meldt savnet. 
Kommer dyret til rette etter at erstatning er utbetalt, eller blir helbredet etter at erstatning for nedsatt bruksverdi er utbetalt, 
kan sikrede beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake. I motsatt fall tilfaller dyret Jbf. 

7 EGENANDELER 

Ved veterinærutgifter trekkes en egenandel på kr 500. Fra dyret har fylt 8 år økes egenandelen med kr 500 pr år, maks kr 
4.000. 
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