Djurförsäkring
DOKUMENT SOM INNEHÅLLER UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGEN
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Produkt: Djurförsäkring

De fullständiga uppgifter om produkten som ska ges innan avtal ingås och som gäller avtalet anges i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Djurförsäkring är en skadeförsäkring med vilken produktionsdjur som ägs av företag och sammanslutningar försäkras ifall de skulle gå förlorade. För hästar och hundar kan dessutom tecknas en försäkring i händelse av vårdkostnader.

Vad täcker försäkringen?

Vad täcker försäkringen inte?

Som försäkringsskydd kan du välja mellan begränsad, grund- eller omfattande nivå

I fråga om vissa djur är ungar inte föremål för försäkringen innan de har
uppnått en viss ålder eller vikt

Begränsat skydd täcker

Skadeståndsskyldighet för utomstående

Brandskador
Skador som orsakats av vilda djur

Finns det några begränsningar för försäkringsskyddet?

Grundnivån täcker utöver ovanstående dessutom

Skyddet i händelse av vårdkostnader för sjukdom hos häst eller hund
upphör när hästen fyller 20 år och hunden 10 år. Försäkringen ersätter
inte heller om sjukdomen börjar inom 14 dygn från det att försäkringen
tecknats

Brottsskador
Olycksfall som drabbar djur
Den mest omfattande nivån kallas helskydd. Med beaktande av begränsningarna täcker den utöver ovanstående även skador till följd av att djuret
insjuknat.

Valbara utvidgningar för att komplettera skyddet
Vårdkostnader för häst och hund till följd av en ersättningsgill skada

Brand-, brotts- eller olycksfallsskyddet ersätter inte vårdkostnader för
sjukdom eller skada, utan endast förlust av djur.
Försäkringen ersätter inte förlust av stöd som orsakas av förlust av jordbruksproduktion, såsom mjölkproduktion.
För hästar gäller särskilda begränsningar vid olycksfallsskador som beror på belastningsskador och beteendeproblem.
Försäkringen ersätter inte medfödda fel och inte heller skador till följd
av att lagen om djursjukdomar eller veterinärens ordination har försummats eller vården har försummats
Avdrag som görs på ersättning från försäkringen:
I försäkringen ingår alltid självrisk

Var gäller försäkringsskyddet?
Försäkringen för produktionsdjur gäller på det ställe som anges i försäkringsbrevet
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Hästförsäkringen och hundförsäkringen gäller tillfälligt även i Norden, EU och Schweiz. Som tillfälligt anses en period på ett år.

Vilka är mina skyldigheter?
När jag ingår avtal ska jag ge korrekta svar på frågor om bl.a.
o

försäkringsobjektet och dess användning

o

objektets ägare och innehavare

jag ska utan dröjsmål anmäla felaktiga och bristfälliga uppgifter som jag observerat i anslutning till försäkringen
betala försäkringspremien i tid
jag ska iaktta säkerhetsföreskrifterna i försäkringen
när en skada inträffat ska jag ge försäkringsbolaget de uppgifter som behövs för att utreda skadeärendet.

Hur och när betalar jag premien?
Försäkringsbolaget (eller försäkringsförmedlaren) skickar en räkning på försäkringspremien som ska betalas senast på förfallodagen på det bankkonto som anges
på räkningen.
När försäkringsavtalet ingås kommer man överens om i hur många poster årspremien ska betalas och hur räkningarna skickas.

När börjar försäkringsskyddet gälla och när upphör det?
Försäkringsskyddet börjar gälla när försäkringstagaren och försäkringsbolaget avtalar om att försäkringen ska börja gälla och är i kraft tills vidare.
Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren säger upp det skriftligen.
Försäkringsbolaget kan avsluta försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Försäkringen upphör då inom 14 dagar från det att anmälan om uppsägning har avsänts.
Försäkringsbolaget har dessutom rätt att säga upp försäkringen vid inträdet av en ny försäkringsperiod.
En tidsbestämd försäkring upphör vid avtalad tidpunkt utan separat

Hur säger jag upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst.
Uppsägningen ska lämnas in till försäkringsbolaget skriftligen.
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En tidsbestämd försäkring med en giltighetstid på mindre än 30 dagar kan inte sägas upp.

