Hund- och kattförsäkring
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige, org.nr.
516401-8102

Produkt: Nordea
Hund- och kattförsäkring

Nordea i samarbete med If. Förköpsinformationen och de fullständiga villkoren hittar du på nordea.se. Vilken omfattning du har valt
kommer att stå på ditt försäkringsbrev.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
En hund- och kattförsäkring gäller för dig som är försäkringstagare och ägare till den försäkrade hunden eller katten. Försäkringen kan
även gälla fodervärd. Om det är en tik eller katthona avser försäkringen också i vissa delar hennes valpar eller kattungar- om de är mellan
35 och 119 dagar- så länge du äger dem. De omfattas dock av veterinärvårdsskyddet redan från dag ett och upp till och med dag 119.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

(1) Hund- och kattförsäkring

Andra djur än det försäkrade

Veterinärvård
Livförsäkring (kan väljas bort)

Finns det några begränsningar i vad försäkringen
täcker?

Dolda fel
Avlivning

Försäkringen gäller inte för skada/sjukdom som funnits/påbörjats innan försäkringen började gälla och
inte för operation av kända medfödda fel eller vaccination eller andra förebyggande behandlingar. Den
gäller heller inte för komplikationer till följd av dessa.

2) Stor hund- och kattförsäkring, utöver ovanstående i
(1) ingår även
Högre ersättning vid veterinärvård
Mediciner, rehabilitering och resor

Försäkringen gäller inte för veterinärvård som avser
lynnesfel, beteenderubbning eller nymfomani.

Tilläggsförsäkringar

Under de första 20 dagarna räknat från försäkringens begynnelsedag gäller försäkringen endast för
skador orsakade av yttre våld.

Användbarhet
Tecknas enskilt

Försäkringen gäller inte för förlossnings-komplikationer eller kejsarsnitt vid förlossning som sker under
försäkringens 60 första dagar.

Olycksfallsförsäkring
Dolda felförsäkring för uppfödare

Försäkringen gäller inte för undantag eller reservation som finns angivet i försäkringsbrevet.
För hundrasen Shar Pei, eller blandras där någon av
föräldrarna är av rasen Shar Pei, gäller inte försäkringen för öron-, ögon- och hudbesvär samt Shar Peifeber.
För hundraserna mops, bostonterrier, fransk och
engelsk bulldog, shih-tzu och pekingese samt för
kattraserna perser och exotic (samt blandras där föräldrarna är någon av dessa raser) gäller inte försäkringen för sjukdomar eller defekter i luftvägar, nos eller gom. Försäkringen gäller inte heller för skador eller sjukdomar på eller i ögonen för dessa raser.
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För hundraserna chihuahua, bostonterrier, fransk
och engelsk bulldog samt blandraser där föräldrarna
är någon av dessa raser gäller försäkringen inte för
förlossningskomplikationer, kejsarsnitt eller komp-likationer efter kejsarsnitt.

Vid höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi och osteokondros i bogled och patellaluxation gäller försäkringen endast för hund som införsäkrats före 4 månaders ålder och sedan varit fortsatt försäkrad utan
avbrott. För hund tillhörig ras med något hälsoprogram ska båda föräldrarna vara fria från den
åkomma som beskrivs i rasens hälsoprogram och
detta ska vara granskat och registrerat hos SKK. För
blandrashund ska förälder som tillhör sådan ras vara
fri eller friröntgad.
Livförsäkringen gäller inte för lynnesfel eller beteendeförändring, för kryptorkism (dold testikel) samt
sjukdomar i dold testikel. Den gäller heller inte vid
tand- eller bettbesvär som inte är en direkt följd av
olycksfall.
Användbarhetsförsäkringen gäller inte om förlusten
inträffar efter 8 års ålder (vid förlust av fortplantnings eller kapplöpningsförmåga gäller 6 år), om ersättning betalas ur livförsäkringen eller då djuret
pga. avelshygieniska skäl måste tas ur avel.
Olycksfallsförsäkringen (veterinärvård) gäller för
plötsliga och yttre händelser som djuret drabbas av
fysiskt. Olycksfallsförsäkringen (livförsäkring) upphör
vid försäkringsperiodens utgång det kalenderår då
hunden fyller 10 år respektive katten fyller 12 år.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Norden samt vid tillfällig vistelse under högst 45 dagar i Europa dit djuret enligt Jordbruksverkets
bestämmelser får föras fram och tillbaka utan att vistas i karantän.

Vilka är mina skyldigheter?
- Du ska följa säkerhetsföreskrifterna i villkoret.
- Informera oss om uppgifterna i försäkringsbrevet inte stämmer.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen kan betalas helårs- eller halvårsvis samt månadsvis med autogiro

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Du kan försäkra din hund/katt när den blivit 6 veckor och senast innan hunden blivit 7 år och katten 10 år. Försäkringen gäller
fr.o.m. det datum du väljer och står på försäkringsbrevet. Försäkringen gäller under 1 år och förnyas automatiskt, om inte någon av parterna skriftligen säger upp den.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kontaktar If och säger upp försäkringen att upphöra innan försäkringstidens utgång.

If Skadeförsäkring AB (publ)
Postadress: 10680 Stockholm
Org.nr: 516401-8102

Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Telefon: 0771-655 655
Telefax: 08-541 706 76
2/2

www.if.se
E-post: kundservice@if.se

If 40118
2018/09

Under pågående försäkringstid får du endast säga upp försäkringen att upphöra i förtid om försäkringsbehovet har upphört.

