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KATT 2021
FÖRSÄKRINGSVILLKOR KATT 2021
Gäller från 1 juni 2021
Här presenterar vi information om hur din försäkring gäller. Det är viktigt att du noggrant läser igenom detta villkor
tillsammans med Allmänna villkor konsument och ditt försäkringsbrev för att därigenom avgöra vad som gäller för just
din försäkring.
När vi i djurvillkoret använder orden ”du” och ”din” menar vi – om inte annat sägs – både försäkringstagaren och ägaren
(de försäkrade).
Med ”vi” och ”oss” avses försäkringsgivaren.
Det Dina bolag som utfärdat försäkringsbrevet svarar normalt för försäkringsskyddet. Om Dina Försäkring AB svarar för
hela försäkringsskyddet framgår det av försäkringsbrevet.
När du har tecknat en försäkring får du ett försäkringsbrev. Vi ber dig att noggrant kontrollera uppgifterna i
försäkringsbrevet och kontakta oss omgående om något inte stämmer med den försäkring du ansökt om. Gör du inte det
kan din ersättning sättas ned eller helt utebli.
I ditt försäkringsbrev hittar du följande information:
— Djurspecifikation, som anger vilket djur som är försäkrat, t ex namn, ras och ålder.
— Försäkringsform, som anger den valda försäkringslösningen.
— Försäkringsbelopp, som är den högsta ersättningsnivån för valt moment.
— Grundsjälvrisk, som avser fast självrisk på veterinärvårdskostnader som du betalar för varje självriskperiod (fyra
månader) vid en skada.
— Rörlig självrisk, som avser den del av veterinärvårdskostnaderna som överstiger den fasta självrisken och som du själv
betalar vid behandling av en skada. Beloppet beräknas efter att fast självrisk dragits av.
Det är inte alltid lätt att förstå alla försäkringstermer. Längst bak i detta villkor finns de vanligaste termerna i en ordlista.

1. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DIN KATTFÖRSÄKRING
1.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till försäkrad katt om inget annat avtalats. Lämnas katten till
en annan person, till exempel fodervärd, ska detta meddelas oss. För såld eller på annat sätt överlåten katt upphör
försäkringen att gälla i och med att katten övergår i annans ägo.
Även för katt som utan vårt medgivande annat än tillfälligtvis hyrts eller lånats ut, upphör försäkringen att gälla i och med
att katten övergår i annans besittning.

1.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller alltid i ett år om vi inte har avtalat
annat. Avslutar du inte försäkringsavtalet förnyar vi det automatiskt efter ett år.

1.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Sverige med undantag för vistelse i EU-land, Norge, Storbritannien
och Schweiz där försäkringen gäller i högst ett år.
Vid skadeanmälan från annat land än Sverige måste journaler och fakturor vara skrivna på svenska, engelska eller tyska
och djurets identitet ska tydligt framgå. Journal ska bifogas skadeanmälan.

1.4 Försäkrad katt
Försäkringen gäller den katt som angivits i försäkringsbrevet. Katten ska kunna identifieras genom chip- eller IDnummer, eller annan likvärdig handling.
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1.5 Livförsäkringsbelopp
Det livförsäkringsbelopp som gäller för katten framgår av gällande försäkringsbrev och ska högst motsvara kattens
marknads- eller inköpsvärde. Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning som kan betalas ur försäkringen.
Livförsäkringen upphör att gälla vid förfallodagen det kalenderår då katten uppnår elva års ålder.
Veterinärvårdsförsäkringen fortsätter att gälla med samma omfattning som tidigare då livförsäkringen upphör att gälla.

1.6 Brand
Samtliga kattförsäkringar gäller för skada vid brand.

1.7 Karenstid
Försäkringen gäller inte för sjukdom, skada eller förlossningskomplikation som påbörjats inom 20 dagar efter att
försäkringen trätt i kraft. Karenstiden gäller även vid en utvidgning av försäkringsskyddet.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Vid skada genom yttre våld gäller ingen karenstid. Vid direkt överflyttning av gällande försäkring med samma
omfattning från annat försäkringsbolag eller annan försäkringstagare gäller ingen karenstid. För kattunge gäller
särskilt villkor enligt 1.30

1.8 Ändring av villkoren under försäkringstiden
Vi har rätt att ändra villkoren under försäkringstiden om det finns synnerliga skäl. Ett exempel är när det under
försäkringstiden framkommer att försäkrat djur har eller har haft skador och sjukdomar som visat symtom före
försäkringens begynnelsedag och vi med kännedom om dessa symtom skulle ha påfört försäkringen en särskild
begränsning (reservation).

1.9 När premien ska betalas
Vid en nytecknad försäkring ska premien betalas inom 14 dagar från den dag då premieavin skickades. Detta gäller inte
om försäkringen ska börja gälla enligt särskilt avtal om omedelbar premieinbetalning.
Vid tilläggspremie om försäkringen ändrats under försäkringsperioden ska premien också betalas inom 14 dagar från den
dag då premieavin skickades.
Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på den nya periodens begynnelsedag. Den behöver dock inte betalas
tidigare än en månad från den dag då premieavin skickades.
Premien behöver inte i något fall betalas före den förfallodag som har angivits på fakturan. Betalar du premien efter det
att försäkringen upphört ses betalningen som en ny försäkringsansökan på samma villkor från och med dagen efter
betalningen och med den karenstid för sjukdomar som gäller det enskilda villkoret.

1.10 Om du betalar för sent
Betalar du premien efter det att försäkringen upphört, anses du ha begärt en ny försäkring med samma villkor från och
med dagen efter det att premien betalades. Begränsningar kan påföras den nya försäkringen enligt 1.13.
Vill bolaget inte bevilja försäkring enligt din begäran ska du skriftligen underrättas om detta inom 14 dagar från
betalningsdagen. Om detta inte görs anses en ny försäkring ha tecknats i enlighet med din begäran.

1.11 Återbetalning av premie
Om försäkringen upphör innan den avtalade försäkringstiden, behöver du bara betala den premie som skulle ha betalats
om försäkringen hade tecknats för denna kortare tid. Vi har då rätt att beräkna premien enligt korttidspremie där
den första månaden kostar 20 % av årspremien och sedan 10 % av årspremien för varje därefter påbörjad månad som
försäkringen har varit gällande.

1.12 Omedelbar premieinbetalning
Vi har rätt att begära omedelbar premiebetalning. Denna innebär att försäkringen blir gällande först klockan 00.00 dagen
efter den dag då försäkringen betalas eller att premien ska betalas innan försäkringstiden börjar.
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1.13 Begränsningar i försäkringens omfattning
Försäkringen (både liv och veterinärvård) omfattar inte sjukdomar eller skador som har förelegat eller påbörjats före
försäkringstiden eller före en utvidgning av försäkringsskyddet. Denna begränsning gäller även för följder av sådana
sjukdomar eller skador och även för Dolda Fel, se villkor 1.29
Veterinärmedicinsk erfarenhet ligger till grund för bedömningen av när en sjukdom eller skada ska anses ha påbörjats.
Friskrivningen gäller fastän skadehändelsen är känd av bolaget och detta oberoende av om avtalet påförts någon särskild
begränsning (reservation).

1.14 Särskilda begränsningar (reservationer)
Har försäkringen påförts en särskild begränsning (reservation), omfattar begränsningen även följder av sjukdomar, skador
eller andra skadehändelser som avses med begränsningen.

1.15 Komplikationer till behandling som försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för komplikationer till åtgärder som inte omfattas av försäkringen, med undantag för
komplikationer till vaccination och kastration.

1.16 Säkerhetsföreskrifter
•AKTSAMHETSKRAV
Du är skyldig att iaktta de lagar och föreskrifter som finns för att förebygga eller begränsa skada på djur, du måste
•

 ehandla djuret väl och skydda den mot onödigt lidande och sjukdom, du ska också se till att den får tillräckligt
b
med foder, vatten och tillsyn.

•

f ölja lagar, förordningar och föreskrifter som har till syfte att förebygga sjukdomar och skador på djur. Du måste
också följa beslut och förelägganden som meddelats av veterinär eller myndighet avseende det försäkrade
djuret.

•

 e djuret nödvändig vård och om djuret insjuknar, skadas eller visar symtom på sjukdom, tecken på slöhet eller
g
avmagring måste du snarast uppsöka eller tillkalla veterinär.

•

f ölja anvisningar och rekommendationer av veterinär avseende vård (behandling och eftervård) och
rehabilitering av djuret.

•

uppsöka veterinär igen om djurets hälsa inte förbättras under pågående behandling, vård och rehabilitering.

1.17 Avlivningstillstånd
Bedömer behandlande veterinär att det är aktuellt att avliva ditt djur, ska du eller veterinären alltid kontakta oss för att vi
ska ges möjlighet att besiktiga djuret eller samråda med behandlande veterinär om eventuellt avlivningstillstånd.
Vid akuta skador då veterinären tillstyrker omedelbar avlivning av djurskyddsskäl gäller inte ovanstående. En förutsättning
för ersättning är att utdömning och avlivning sker enligt veterinärmedicinsk expertis, är medicinskt motiverad samt
överensstämmer med svensk vetenskap och beprövad erfarenhet.

1.18 Obduktion
Har djuret dött eller avlivats utan att diagnos kunnat fastställas skall du kontakta oss för avgörande om obduktion ska
genomföras. I de fall vi begär att djuret ska obduceras ersätter vi obduktionskostnaden. Självrisk avgår inte.

1.19 Om djuret självdör
För att vara berättigad till ersättning för det fall djuret har självdött ska du alltid kontakta Dina Försäkringars
Skadeavdelning för att veta om obduktion ska utföras.
Du måste uppvisa det döda djuret eller på annat sätt visa försäkringsfallet, t.ex. genom att låta en veterinär skriftligen
intyga att denne har sett samt identifierat det självdöda djuret.
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1.20 Försummelse
Om du försummat att följa något av de aktsamhetskrav som framgår ovan eller av en författning som villkoren hänvisar
till kan ersättningen från försäkringen sättas ned helt eller delvis efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets
samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i
övrigt.
Normalt är nedsättningen 25 %. Nedsättningen kan dock variera beroende på omständigheterna. Vid allvarlig
försumlighet kan du till och med bli helt utan ersättning. Vi har rätt att besiktiga försäkrade djur samt inhämta
upplysningar om djuret enligt 1.21

1.21 Din skyldighet att medverka vid skaderegleringen
Så snart du drabbas av en skada är det viktigt att du tar del av försäkringsvillkoren och sätter dig in i vilka förutsättningar
och krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen.
Du är skyldig att medverka i utredningen av skadehändelsen och lämna oss all information av betydelse för
bedömningen av försäkringsfallet.
Du ska vid skadeanmälan lämna en utförlig redogörelse för den inträffade skadehändelsen. I förekommande fall måste
du visa upp veterinärintyg, journalutdrag, undersökningsresultat, kvitton, fakturor, polisrapporter etc. Samtliga kostnader
måste vara utförligt specificerade. Intyg får inte vara upprättade av jäviga personer.
Du ger Dina Försäkringar rätt att inhämta uppgifter direkt från veterinär, myndigheter med flera.
Du måste även meddela om du är momsredovisningsskyldig samt om skadehändelsen omfattas av någon annan
försäkring även om du inte anmält händelsen till det andra försäkringsbolaget.
Vi har rätt att när som helst anvisa veterinär eller djurklinik.

1.22 Förhandsbesked
Om du är osäker på om en skada, sjukdom, behandling eller annan skadehändelse omfattas av försäkringen kan du låta
den behandlande veterinären begära förhandsbesked från Dina Försäkringars skadeavdelning.

1.23 Trafikolyckor
Har djuret skadats vid en trafikolycka måste du till oss lämna uppgifter om förare, fordonets registreringsnummer och
försäkringsbolag. Vid smitningsolycka ska du av polisen begära en så kallad minnesanteckning och bifoga skadeanmälan.

1.24 Direktreglering
Direktreglering innebär att kliniken anmäler skadehändelsen till oss i ditt ställe. Du måste medverka till att kliniken kan
lämna all information om djurets sjukdoms- och behandlingshistorik samt övriga omständigheter kring skadehändelsen.
Om skadehändelsen omfattas av försäkringen betalas ersättning direkt till kliniken. Du betalar då bara de kostnader
som försäkringen inte gäller för. Försäkringen måste vara betald om direktreglering ska göras. Om vi måste göra en
noggrannare prövning av skadeärendet kan vi inte direktreglera.

1.25 Värdering av djur
Djur värderas till marknadsvärdet. Med marknadsvärdet avses vad det omedelbart före försäkringsfallet skulle ha kostat
att köpa ett likvärdigt djur. Härvid bortser vi från de sjukdomar och skador som har föranlett försäkringsfallet och som har
uppkommit efter försäkringstidens början. Inköpspris ska kunna styrkas med kvitto.

1.26 Överförsäkring
En skadeförsäkring får inte medföra att du gör vinst. Därför betalas inte högre ersättning än vad som motsvarar
din förlust, även om det avtalade försäkringsbeloppet skulle vara högre. Har livförsäkringsbeloppet sänkts efter det
ursprungliga skadetillfället, är det beloppet vid utdömningen/dödsfallet som gäller.
Vid skadereglering måste kvitto på inköpspriset kunna uppvisas.

6

KATT 2021
1.27 Ersättning från allmänna medel
Utgår ersättning av allmänna medel och denna inte uppgår till fulla värdet, ersätter vi mellanskillnaden, dock högst
försäkringsbeloppet.

1.28 Dubbelförsäkring
Du måste underrätta oss vid skada om samma katt har försäkrats hos flera försäkringsbolag. Detta gäller oavsett om
skadehändelsen har anmälts till det andra bolaget eller inte. Vid dubbelförsäkring är vi ansvariga enligt bestämmelserna i
försäkringsavtalslagen.

1.29 Dolda Fel
Med dolt fel avses veterinärmedicinskt fel som funnits, men som inte gått att upptäcka vid en veterinärbesiktning.
Veterinärmedicinsk expertis avgör tidpunkten när ett skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen först
kunnat iakttas.
Vid skada kan veterinärintyg, journaler, dokumenterad försäkringshistorik och andra handlingar komma att begäras
in. Dolda Fel gäller för fel som fanns, men som var okända när djuret försäkrades. Dolda Fel lämnar inte ersättning för
sjukdomar och skador som är direkt relaterade till genetiska sjukdomar och där minst ett av föräldradjuren vid tidpunkten
för betäckning var känd anlagsbärare.

1.30 Kattunge
För kattunge som försäkras före fyra månaders ålder och försäkringen därefter bibehålls, gäller försäkringen för medfödd
eller annan sjukdom som börjat utvecklas före ägarbyte/försäljning av kattungen, men inte visat symtom.
Anmärkningsfri besiktning i samband med ägarbyte/försäljning ska uppvisas vid skada, intyget får inte vara äldre än sju
dagar.
För egen kattunge gäller att den ska vara besiktigad senast vid tolv veckors ålder. Ingår sjukdomen eller defekten i
organiserat hälsoprogram ska detta ha följts.
För kattunge som försäkras före fem månaders ålder, inom 10 dagar från tidpunkten ägandet övergått till köparen, med
ett högst sju dagar gammalt veterinärintyg gäller ingen karenstid. Vid överlåtelse får intyget inte vara äldre än sju dagar.

2. LIVFÖRSÄKRING KATT
2.1 Försäkringens omfattning
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Du kan få ersättning om katten dör, insjuknar eller skadas så svårt att den enligt veterinärmedicinsk expertis måste
avlivas. Avseende dolt fel, se 1.29

2.2 Begränsningar
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Du får inte ersättning för:
•

försvunnen eller stulen katt.

•

beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor.

•

katt som inte kan användas i avel då den nedärver eller misstänks nedärva någon defekt.

•

katt som är smittbärare utan att visa sjukdomssymtom.

•

tandfel, bettfel, tandresorption ( TR / FORL).

•

exteriöra defekter.

•

kostnader för avlivning eller destruktion.
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2.3 Rasspecifika begränsningar
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
•

För rasen scottish fold lämnas ingen liversättning om katten avlivats till följd av ledsjukdomar.

•

 ör raserna perser och exotic lämnas ingen ersättning om katten avlivas till följd av sjukdom i näsborrar och
F
näshåla.

2.4 Försäkringsbelopp
Livförsäkringens försäkringsbelopp framgår av försäkringsbrevet.

2.5 Självrisk
För livförsäkringen gäller ingen självrisk.

3. VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRING KATT
Försäkringen ersätter kostnader som avser undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid olyckshändelse
eller sjukdom. Katten ska vid undersökningstillfället visa kliniska symtom på sjukdom eller skada. Behandlingen ska vara
medicinskt motiverad och utföras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

3.1 Försäkringens omfattning
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Särskilda regler gäller för följande åtgärder, se även 3.1.1

•

Receptbelagd medicin, läkemedel för hyposensibilisering (allergenspecifik immunterapi), inhalator och

•

MR- och CT- samt scintigrafi undersökningar.

•

Rehabilitering ersätts i samband med ersättningsbar skada eller sjukdom. Rehabiliteringen ska göras på klinik

•

Tandvård ersätts vid tandfraktur av permanent tand orsakad av olycksfall/yttre våld utan tecken på

•

Vi ersätter kattens första kejsarsnitt.

•

Kastration ersätts vid följande diagnoser: Diabetes, livmodersjukdomar med tydliga kliniska symtom,
vaginalframfall, förlossningsskador, prostatasjukdomar, testikelinflammation, testikelomvridning, samt
tumörsjukdomar i testiklar, vagina eller äggstockar.

•

insulinsprutor samt bandagematerial som veterinär använder vid behandling, lämnar ut eller receptförskriver.
Ersättning lämnas för kostnader som motsvarar kostnaden för att köpa läkemedlet på apotek. Läkemedlet ska
vara godkänt av Läkemedelsverket för behandling av katt.

eller på remiss från veterinär. Remissen ska utfärdas i samband med veterinärbesöket och rehabiliteringen vara
påbörjad inom två månader från remissdatum. Remissen är giltig i högst sex månader.
bakomliggande tandsjukdom.

Fastställande av diagnos, ersättning betalas för fastställande av diagnos, om denna inte omfattas av

försäkringen.

•

Avlivning ersätts i samband med en ersättningsbar skada.

•

Obduktion ersätts om vi begärt att sådan ska utföras.
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3.1.1 Högsta ersättning
Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är den högsta ersättning vi betalar ut per försäkringsperiod.
Ersättning lämnas med högst 10 000 kr vardera, från det valda försäkringsbeloppet, för
•

receptförskriven eller utlämnad receptbelagt läkemedel.

•

rehabilitering.

•

CT/MR och scintigrafi.

•

tandvård vid tandfraktur.

För avlivning lämnas ersättning med maximalt 1 000 kr och för fastställande av diagnos är högsta ersättningen 3 000 kr,
om diagnosen inte omfattas av försäkringen.
Om du utnyttjat hela försäkringsbeloppet under pågående försäkringsperiod kan du köpa till ytterligare ett
försäkringsbelopp. Beloppet gäller för nya sjukdomar och olycksfall som inträffar därefter och som omfattas av
veterinärvårdsförsäkringen enligt 3.1 men gäller inte för de tidigare påbörjade sjukdomarna eller skadorna.
Det extra beloppet gäller med en karens om 20 dagar fram till försäkringens huvudförfallodag då den upphör med
automatik.

3.2 Begränsningar
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Du får inte ersättning för:
•

behandling av kattpest (parvovirus) och kattsnuva (herpes- och calcivirus) om katten är otillräckligt vaccinerad.

•

förebyggande vård.

•

resor samt kostnad för restid, transport av katten eller inackordering.

•

kryptorkism, navelbråck eller kroksvans.

•

lynnesfel, beteenderubbningar eller ovanor.

•

bettfel samt tandresorption (TR/FORL).

•

protesoperationer samt organtransplantationer.

•

strålbehandlingar, kemoterapi samt cytostatika.

•

alternativ behandling.

•

administrativa avgifter, intygsskrivning, samt kostnad för rådgivning.

•

jourkostnader där det inte varit medicinskt motiverat med vård under jourtid.

•

medicinskt foder och andra produkter (se 3.1 angående läkemedel).

•

utredning av smittsam sjukdom i katteri.

•

moms om du är momsredovisningsskyldig.

•

destruktion, kremering eller omhändertagande.

•

obduktion, ersätts endast om vi har begärt att sådan ska utföras.

3.3 Rasspecifika begränsningar
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
•

För rasen scottish fold lämnas ingen ersättning för behandling av av ledsjukdomar.

•

 ör raserna perser och exotic lämnas ingen ersättning för undersökning / behandling eller operation av näsborrar
F
och näshåla.
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3.4 Självrisk och självriskperiod
Självrisken är uppdelad i en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. På ditt försäkringsbrev framgår vilken självrisk som
gäller.
Självriskperioden är fyra månader. Från varje självriskperiod avgår en grundsjälvrisk. Vid flera diagnoser under samma
självriskperiod avgår endast en grundsjälvrisk.

4. KATTERIFÖRSÄKRING
Katteriförsäkringen ingår i Livförsäkring Katt och Veterinärvårdsförsäkring Katt och gäller för katt som i är registrerad i
officiell kattklubb och som ingår i katteriverksamhet.

4.1 Försäkringens omfattning
4.1.1 Livförsäkring kattunge
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
För kattunge som uppnått 30 dagars ålder betalas ersättning med 5 000 kr om kattungen enligt veterinärmedicinsk
expertis måste avlivas på grund av en förvärvad sjukdom eller skada.
Livförsäkring enligt ovanstående gäller tills kattungen blivit enskilt försäkrad, bytt ägare eller längst till dess kattungen
uppnått fyra månaders ålder.
Försäkringen har fem dagars karenstid. För skada genom olycksfall gäller försäkringen utan karens.

4.1.2 Veterinärvårdsförsäkring kattunge
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
För kattunge som uppnått 30 dagars ålder betalas ersättning för veterinärvård med högst 5 000 kr. Försäkringen
ersätter kostnader som avser undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid olyckshändelse eller
sjukdom. Behandlingen ska vara medicinskt motiverad och utföras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Självrisken är uppdelad i en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. I ditt försäkringsbrev framgår vilken självrisk som
gäller.
Veterinärvårdsförsäkring enligt ovanstående gäller tills kattungen blivit enskilt försäkrad, bytt ägare eller längst till
dess kattungen uppnått fyra månaders ålder.
Försäkringen har fem dagars karenstid. För skada genom olycksfall gäller försäkringen utan karens.

4.1.3 Dolda Felförsäkring kattunge
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Ersättning betalas för medfödda eller senare förvärvade sjukdomar eller defekter, som börjat utvecklas före
besiktningen av kattungen, men som inte visat några symtom.
Har kattungen en Livförsäkring Katt och/eller en Veterinärvårdsförsäkring Katt tecknad före fyra månaders ålder hos
oss, ersätter dessa försäkringar i första hand.
Försäkringen gäller i tre år från ägarbyte/försäljning av kattunge, dock längst till dess att katten uppnått fyra års
ålder. För egen kattunge gäller försäkringen till tre år och en månad.
Vid försäljning av kattunge gäller Dolda Felförsäkringen från den tidpunkt ägandet övergått till köparen, förutsatt
att kattungen är veterinärbesiktigad senast sju dagar innan ägarbyte/försäljning.
För egen kattunge gäller försäkringen från tidpunkten för veterinärbesiktningen.
Veterinärmedicinsk expertis avgör om sjukdomen i fråga är att betrakta som ett dolt fel.
Försäkringen har ingen karenstid.
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4.1.3.1 Liversättning Dolda Fel
Liversättning betalas med kattungens försäljningspris, dock högst 20 000 kr. Kattungen ska obduceras, om inte vi
bestämmer annorlunda.

4.1.3.2 Veterinärvårdsersättning Dolda Fel
Veterinärvårdsersättning betalas med högst 20 000 kr per kattunge.

4.1.4 Förlorad avelsduglighet
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Har katten en Livförsäkring Katt kan du få ersättning med 60% av livförsäkringsbeloppet om katten till följd av
sjukdom eller skada förlorar sin förmåga att fortplanta sig. Katten ska ha lämnat kattungar registrerade i officiell
kattklubb för att ersättning ska kunna utbetalas.
Ersättning betalas för katt mellan två och sju års ålder.
Ersatt katt kan omförsäkras i begränsad omfattning.

4.1.5 Kejsarsnitt
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Har katthonan en Veterinärvårdsförsäkring Katt, ersätts ett kejsarsnitt utöver det som ersätts genom Veterinärvård
försäkringen.

4.1.6 Begränsningar i Katteriförsäkring
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Du får inte ersättning för
•

kattpest om katten är otillräckligt vaccinerad.

•

förebyggande vård.

•

resor, transport av katten eller inackordering.

•

tandfel, bettfel, kryptorkism, sternumkrok, kroksvans eller navelbråck.

•

lynnesfel, beteenderubbningar eller ovanor.

•

moms om du är momsredovisningsskyldig.

•

fel som inte allvarligt påverkar kattens hälsa eller funktion som sällskapskatt.

•

s jukdom eller defekt som enligt veterinärmedicinsk expertis kan sättas i samband med anmärkning i
veterinärintyg eller annan specialundersökning.

•

cystnjurar hos perser eller exotic om inte kattens föräldrar är undersökta och fria.
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5. DOLDA FELFÖRSÄKRING
Försäkringen kan tecknas av uppfödaren till en kattkull. Honkatten ska omfattas av Livförsäkring Katt och/eller
Veterinärvårdsförsäkring Katt hos oss om Dolda Felförsäkring ska tecknas.
Försäkringen gäller i tre år från ägarbyte/försäljning av kattunge, dock längst till dess att katten uppnått fyra års ålder. För
egen kattunge gäller försäkringen till tre år och en månad.
Vid försäljning av kattunge gäller Dolda Felförsäkringen från den tidpunkt ägandet övergått till köparen, förutsatt
att kattungen är veterinärbesiktigad senast sju dagar innan överlåtelsen. För egen kattunge gäller försäkringen från
tidpunkten för veterinärbesiktningen.

5.1. Dolda Felförsäkring kattunge
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Ersättning betalas för medfödda eller senare förvärvade sjukdomar eller defekter som börjat utvecklas före
besiktningen av kattungen, men som inte visat några symtom. Anmärkningsfri besiktning i samband med
försäljningen ska uppvisas vid skada, intyget får inte vara äldre än sju dagar från försäljningstillfället.
Har kattungen en Livförsäkring Katt och/eller en Veterinärvårdsförsäkring Katt tecknad före fyra månaders ålder hos
oss, ersätter dessa försäkringar i första hand. Veterinärmedicinsk expertis avgör om sjukdomen i fråga är att betrakta
som ett dolt fel.
Försäkringen har ingen karenstid.

5.2 Liversättning Dolda Fel
Liversättning betalas med kattungens försäljningspris, dock högst 20 000 kr. Kattungen ska obduceras, om inte vi
bestämmer annorlunda.

5.3 Veterinärvårdsersättning Dolda Fel
Veterinärvårdsersättning betalas med högst 20 000 kr per kattunge.
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6. TANDVÅRDSFÖRSÄKRING
Försäkringen tecknas endast som tillägg till veterinärvårdsförsäkringen.

6.1 Försäkringens omfattning
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER
Försäkringen ersätter kostnader som avser undersökning, behandling och vård utförd på djurklinik vid tandvård på
grund av olyckshändelse eller sjukdom.
Katten ska vid undersökningstillfället visa kliniska symtom på sjukdom eller skada. Behandlingen ska vara medicinskt
motiverad och utföras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Diagnoser som ersätts är: karies, gingivit, stomatit, tandresorption (FORL/TR ) tandfraktur, rotspetsabscess samt
komplikationer till bettfel.
Utdragning av kvarsittande mjölktänder och fraktur på mjölktand ersätts om katten varit veterinärvårdsförsäkrad utan
avbrott sedan före fyra månaders ålder.

6.2 Begränsningar
FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE
Du får inte ersättning för:
•

förebyggande tandvård.

•

tandsten och dess komplikationer.

•

parodontit (tandlossning).

•

komplikationer till dålig mun- eller tandstatus.

•

nedslitna/nednötta tänder.

•

resor samt kostnad för restid eller transport av katten.

•

alternativ behandling.

•

administrativa avgifter, intygsskrivning samt kostnad för rådgivning.

•

jourkostnader där det inte varit medicinskt motiverat med vård under jourtid.

•

moms om du är momsredovisningsskyldig.

6.3 Högsta ersättning
Den högsta ersättningen per försäkringsperiod framgår i ditt försäkringsbrev.

6.4 Självrisk och självriskperiod
Självrisken är uppdelad i en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. På ditt försäkringsbrev framgår vilken självrisk som
gäller.
Självriskperioden är fyra månader. Från varje självriskperiod avgår en grundsjälvrisk. Vid flera diagnoser under samma
självriskperiod, eller om ersättning även ska betalas från veterinärvårdsförsäkringen inom självriskperioden, avgår en
grundsjälvrisk.
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ORDLISTA
Direktreglering av skador

innebär att veterinären kontaktar oss för att få skadan reglerad innan du lämnar kliniken. Vi betalar då
försäkringsersättningen direkt till veterinären och du behöver bara betala självrisken och eventuella kostnader som inte
ersätts av försäkringen. Detta är en kostnadsfri service som vi erbjuder på vardagar mellan kl 9-16.
I vissa fall, t.ex. om djuret nyligen försäkrats eller om vi behöver ytterligare uppgifter för att kunna betala ersättning, får
du själv betala för besöket och därefter skicka in dina veterinärvårdskvitton tillsammans med skadeanmälan till oss. Detta
kan göras på: www.dina.se/anmal-skada/mina-djur.html.

Dolda Fel

Ett dolt fel är en sjukdom eller ett fel som har börjat utvecklas före försäljningen/leveransen av djuret, men som inte
kunnat upptäckas.
Eftersom djur rent försäkringsjuridiskt räknas som varor, kan en person (näringsidkare) som sålt ett djur enligt
konsumentköplagen bli skyldig att ersätta köparen om ett dolt fel uppkommer. Hur försäkringen gäller vid Dolda Fel
skiljer sig åt mellan olika djurslag. Läs ditt djurs försäkringsvillkor för fullständig information.

Förelegat

Om du inte får ersättning för en skada och anledningen är att skadan har förelegat, innebär det att sjukdomen eller
skadan har funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades. Ingen försäkring ersätter något som funnits innan
försäkringen tecknades. Det går att jämföra med att någon skulle krocka med sin bil och därefter tecknar en försäkring
för att få ersättning för reparationen. Det är veterinärmedicinsk expertis som avgör när en sjukdom påbörjats.

Förhandsbesked

Om du är osäker på om en behandling eller någon annan skadehändelse omfattas av försäkringen, kan du låta den
behandlande veterinären begära förhandsbesked från Dina Försäkringars skadeavdelning.

Försäkringsperiod

är den tid som försäkringen gäller enligt vad som avtalats på ditt försäkringsbrev. Normalt gäller en försäkring i tolv
månader från begynnelsedagen (dagen då försäkringen startar), men vissa försäkringsformer kan ha längre eller kortare
försäkringsperiod.

Huvudförfallodag

är den dag då försäkringsavtalet löper ut eller förnyas. Du kan se när din huvudförfallodag är på ditt försäkringsbrev.

Hälsodeklaration

Hälsodeklarationen utgörs av frågor om eventuella skador och sjukdomar som djuret har haft eller har.
Hälsodeklarationen kan lämnas både skriftligt och muntligt av dig. Det är viktigt att du anger det som är sant och relevant
för att få rätt ersättning vid en skada.

Karenstid

Karenstid är en period på normalt 20 dagar från och med när du har tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte
försäkringen eventuella sjukdomar som ditt djur drabbas av och inte heller eventuella följder av sjukdom som påbörjats
under karenstiden.
Karens gäller framför allt för de djur som är oförsäkrade när en ny försäkring tecknas. För olycksfall är det ingen karenstid,
d.v.s. försäkringen gäller för olycksfall direkt från den tidpunkt då du tecknat försäkringen. Ibland har försäkringen ingen
karenstid. Mer om vad som gäller för just din försäkring kan du läsa i ditt djurs försäkringsvillkor.

Livförsäkring

Livförsäkringen kan tecknas som ett tillägg till veterinärvårdsförsäkringen och kan lämna ersättning om djuret dör. Läs
ditt djursförsäkringsvillkor för fullständig information om vad som gäller för livförsäkringen.

Livskadeanmälan

Om ditt djur har dött och du vill ansöka om liversättning behöver du skicka in livskadeanmälan ifylld av dig och av
veterinären.
Det kan du göra här.

Maxersättning/högsta ersättning

Maxersättning är det högsta belopp du kan få ut för veterinärvårdskostnader under en försäkringsperiod (tolv månader).

Reservation

En reservation är ett undantag i försäkringen som kan gälla för en individ eller för en hel grupp av djur, t.ex. vissa raser.
Om du har en individuell reservation står detta i ditt försäkringsbrev. Tänk på att ingen försäkring ersätter sjukdomar eller
skador som har funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades.

14

KATT 2021
Självrisk

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom. Den består av en fast del
och en rörlig del.

Självriskperiod

Den fasta självrisken behöver du bara betala en gång inom ett visst antal dagar, självriskperioden, oavsett om
veterinärvårdskostnaderna avser olika sjukdomar eller skador. Hur lång din självriskperiod är står i ditt djurs
försäkringsbrev samt i gällande försäkringsvillkor. Självriskperioden räknas från och med den första behandlingens
datum.
Tänk på att spara kvitton även från behandlingar som inte överstiger den fasta självrisken. Skulle djuret behöva vård igen
inom självriskperioden kan du slå ihop kostnaderna och på så sätt komma över den fasta självrisken och få ersättning
från försäkringen.

Premie

Premien är priset på försäkringen under en försäkringsperiod (tolv månader).

Skadeanmälan

Om ditt djur besökt veterinär och du vill få ersättning för kostnaderna skickar du in en skadeanmälan med kvitton till oss.
Det kan du göra här.
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