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Codan Forsikring

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Selskap: Codan Forsikring

Produkt: Husdyrforsikring

Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for husdyrforsikringen. En fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker og
hvilke begrensninger som gjelder finner du i vilkårene på våre nettsider www.codanforsikring.no. Det er alltid de fullstendige
vilkårene og forsikringsavtalen mellom deg og oss som til enhver tid gjelder.
Hvilken form for forsikring er dette?
En husdyrforsikring er en forsikring for din hund eller katt som dekker veterinærutgifter dersom dyret ditt blir rammet av sykdom
eller ulykke. Den gjelder for deg, og kan kjøpes fra dyret er 2 måneder. Forsikringen opphører etter første forfall etter fylte 10 år.
Du velger selv forsikringssum etter ditt behov.

Hva dekkes?








Dødsfall eller avliving som følge av sykdom eller
ulykkesskade. Avliving må være nødvendig av
dyrevernsmessige hensyn.
Hvis dyret blir borte eller stjålet og ikke kommer til rette
innen 3 måneder, utbetales det erstatning inntil
forsikringssum.
Veterinærutgifter, inklusiv reseptbelagte medisiner
dersom dyret ditt blir rammet av sykdom eller ulykke inntil
kr 30 000 per år.
Dersom hunden blir påført livsvarig nedsatt verdi som
brukshund eller som avlsdyr som følge av sykdom eller
ulykke, får du utbetalt 50% av forsikringssummen for
dødsfall og avlivning.

Hva dekkes ikke?
×
×

×
×
×
×
×
×
×

Hvor er jeg dekket?


I Europa

×
×

Hvilke forpliktelser har jeg?
•
•

•

At du gir riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål
ved avtaleinngåelse.
At du følger sikkerhetsforskriftene og varsler oss om
eventuelle endringer. Sikkerhetsforskrifter er
aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og
begrense skade.
At du ved en skade straks anmelder denne.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen starter fra den dato det er avtalt med selskapet og
løper for et år av gangen, dersom ikke annet er avtalt.
Forsikringen fornyes automatisk.

Reise- og transportkostnader.
Skader, sykdom, svakheter eller feil dyret allerede har,
eller som har blitt påvist/vist symptomer innen 20 dager
etter at forsikringen kjøpes.
Arvelige sykdommer/lidelser.
Forebyggende veterinærbehandling.
Utgifter til behandling av rasespesifikke sykdommer/svakheter.
Skade eller sykdom som skyldes at veterinærs anvisning
ikke er fulgt.
Skade eller sykdom som skyldes sinnslidelse, unormalt
temperament, nervøsitet eller andre adferdslidelser.
Skade eller sykdom som skyldes vanskjøtsel.
Utgifter ved at dyret forlanges avlivet i medhold av
gjeldende lover eller forskrifter.
Utgifter til kremering, urne, begravelse eller andre
kostnader etter avlivning/død.
Husdyr som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge
og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til
gjeldende regelverk. Se Tolloven/Merverdiavgiftsloven
med forskrifter.

Er det noen begrensninger i dekningen?
!
!

For skader som skjer ved grov uaktsomhet eller forsett,
kan selskapets ansvar reduseres eller bortfalle i sin helhet.
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke
følger våre sikkerhetsforskrifter eller ansvarsbegrensninger,
som for eksempel at avtalte sikkerhetstiltak, som det er gitt
rabatt for eller som har vært en forutsetning for avtalen,
ikke er oppfylt.

Hvordan avslutter jeg forsikringen?
Forsikringen kan sies opp skriftlig eller muntlig før hovedforfall.
For flytting av forsikringen til annet selskap må selskapet varsles
med en frist på minst en måned hvor det fremkommer hvilket
selskap forsikringen flyttes til og fra hvilken dato.

.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen kan betales månedlig, kvartalsvis-, halv- eller
helårlig til den dato som fremkommer i fakturaen.
Du kan betale faktura eller opprette avtalegiro.
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