Eläinvakuutus
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: Yritysten eläinvakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Eläinvakuutus on vahinkovakuutus, jolla vakuutetaan yritysten ja yhteisöjen omistamia tuotantoeläimiä menettämisen varalta. Hevosille ja
koirille voi lisäksi ottaa vakuutuksen hoitokulujen varalle.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutusturvaksi voi valita suppean, perus- tai laajan tason

Joillakin eläimillä poikaset eivät ole vakuutuksen kohteena ennen tietyn iän tai painon täyttymistä

Suppea taso kattaa

Vahingonkorvausvelvollisuutta ulkopuoliselle

Palovahingot
Villieläimen aiheuttamat vahingot

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Perustaso kattaa edellisen lisäksi

Hevosen ja koiran sairauden ja hoitokulujen turva päättyy, kun hevonen täyttää 20 vuotta ja koira 10 vuotta.
Vakuutus ei myöskään korvaa, jos sairaus alkaa 14 vuorokauden kuluessa vakuutuksen ottamisesta

Rikosvahingot
Eläimen tapaturmat
Laajin taso on nimeltään täysturva. Rajoitukset huomioiden se kattaa edellisten lisäksi eläimen sairaudesta aiheutuvat vahingot.

Valittavat Lisätuotteet turvan täydentämiseksi
Hevosen ja koiran hoitokulut korvattavan vahingon
seurauksena

Palo-, rikos- tai tapaturmaturva eivät korvaa sairauden
tai vamman hoitokustannuksia, vaan ainoastaan eläimen menetyksen.
Vakuutus ei korvaa tukimenetystä, joka aiheutuu maataloustuotannon, kuten maidontuotannon menetyksestä.
Hevosella on erityisiä rajoituksia rasitusvammoista ja
käytösongelmista johtuvissa tapaturmavahingoissa.
Vakuutus ei korvaa synnynnäisiä vikoja eikä eläintautilain tai eläinlääkärin määräyksen laiminlyönnistä tai hoidon laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja
Vakuutuksen korvauksesta tehtäviä vähennyksiä:
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Vakuutuksiin liittyy aina omavastuu

Missä vakuutusturva on voimassa?
Tuotantoeläinten vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä paikassa
Hevosen ja koiran vakuutus on voimassa tilapäisesti myös Pohjoismaissa, EU:ssa ja Sveitsissä. Tilapäiseksi katsotaan yhden
vuoden ajanjakso.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm.
o

vakuutuksen kohteesta ja sen käytöstä

o

kohteen omistajista ja haltijoista

Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan
Noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
Vahingon sattuessa antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiölle.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusyhtiö (tai vakuutusedustaja) lähettää vakuutusmaksulaskun joka tulee maksaa eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten laskut toimitetaan.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen.
Vakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän
kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.
Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna ajankohtana ilman eri ilmoitusta.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
Irtisanominen tulee tehdä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.
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Määräaikaista vakuutusta, jonka voimassaoloaika on vähemmän kuin 30 päivää ei voi irtisanoa.

