Hundförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Försäkringsbolag Dina Försäkringar, Sverige
Produkt: Djurförsäkring

För- och efterköpsinformation samt fullständiga villkor hittar du på www.dina.se
Vilken typ av försäkring handlar det om?
En försäkring för hund, där du kan teckna livförsäkring, veterinärvårdsförsäkring, samt tilläggsförsäkringarna
avelsförsäkring och tandvårdsförsäkring.

Vad ingår i
försäkringen?



Veterinärvårdsförsäkring

Vård och behandling/operation utförd
b 
av veterinär

Vad ingår inte i
försäkringen?
Här följer en sammanfattning av de vikti
gaste undantagen i försäkringen.
Veterinärvårdsförsäkring

Medicin på recept samt förbandsmab 

r Egna eller veterinärens kostnader för

Rehab och sjukgymnastik med högst
b 

r Kostnader för avlivning
r Administrativa kostnader, t ex recept-

terial med högst 5 000 kr per år
3 000 kr per år
Livförsäkring

Hund som dör på grund av sjukdom
b 
eller olyckshändelse.

Hund som enligt veterinär är så svårt
b 
sjuk eller skadad att den därför måste avlivas

80% av försäkringsbeloppet för hund
b 
som pga sjukdom förlorat sin användbarhet som arbetande hund

Försäkringsbelopp och självrisk framgår av
din offert eller ditt försäkringsbrev
Var gäller
försäkringen?

b I Sverige
b	Vid vistelse i EU-land, Norge och

Schweiz gäller försäkringen i ett år

resor och restid

förskrivning

r Sjukdomar eller skador som förele-

gat vid försäkringens tecknande eller
inträffat inom eventuell karenstid på
försäkringen
Livförsäkring

r Beteenderubbningar, ovanor eller
lynnesfel

r Sjukdomar eller skador som förelegat

vid försäkringens tecknande eller som
uppkommit inom eventuell karenstid

 inns det några begränsningar
F
av vad försäkringen täcker?
Här följer en sammanfattning av de viktigaste begränsningarna i försäkringen.

!	Dolda fel ersätts om hunden varit

obrutet försäkrad sedan före fyra
månaders ålder och det finns ett
veterinärintyg som är max en vecka
gammalt vid försäkringsdatum

!	Om det finns hälsoprogram enligt

SKK för sjukdomen som hunden undersöks och behandlas för, ska detta
ha följts om ersättning ska betalas

!	För vissa i villkoret specificerade

diagnoser ska hunden ha varit obrutet
försäkrad sedan före fyra månaders
ålder, eller i minst 12 månader hos
Dina Försäkringar

!	Kastration ersätts vid vissa i villkoret
specificerade diagnoser

Vilka är mina
skyldigheter?

Hur kan jag
säga upp avtalet?
Du kan när som helst meddela oss att du vill
säga upp försäkringen till avtalets slut. Om
du inte har hunden i din ägo längre kan du
säga upp försäkringen direkt.

Tilläggsförsäkringar
Du kan komplettera försäkringen med följande tilläggsförsäkringar:
— 	Tandvårdsförsäkring
	Här ingår ersättning för tandvård till
följd av sjukdom eller olycksfall. Du
kan få ersättning för tandlossning och
andra problem med tänderna.
— 	 Avelsförsäkring
	En försäkring för avelshundar och
valpar. Ersättning betalas för dolda fel
på egna eller sålda valpar och du kan
få delersättning vid förlorad avelsförmåga. Veterinärvård för valparna ingår
också.

—	Lämna rätt uppgifter om hunden och
dess tidigare sjukdomshistorik
— Betala premien i rätt tid
—	Efter förmåga hindra och begränsa
skada
— Anmäla skada så snart som möjligt
—	Lämna de underlag som behövs för
skadereglering

När och hur
ska jag betala?
En nytecknad försäkring ska vara betald
inom 14 dagar. En förnyad försäkring ska
vara betald senast den dag den nya perioden börjar gälla. Du kan välja om du vill
betala försäkringen per månad, halvår eller
helår med e-faktura, bankgirofaktura eller
autogiro.
	
När börjar och slutar
försäkringen gälla?
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Försäkringen börjar gälla från den dag vi
kommer överens om. Ska försäkringen börja
gälla samma dag gäller den från det klockslag du tecknade försäkringen. Försäkringen
gäller under ett år och förnyas automatiskt.

