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Forsikringsavtalen består av:
-

Forsikringsbeviset,
Forsikringsvilkårene,
Generelle vilkår,
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL),
Det øvrige lovverk.

Forsikringsbeviset og avtalte særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkårene gjelder foran
generelle vilkår.
Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene, herunder avtalte særvilkår, og generelle vilkår gjelder foran
lovbestemmelser som kan fravikes.

1

Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker).

2

Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Europa.
3

Hva som er forsikret

Hund som er angitt i forsikringsbeviset.
For hund over et halvt år er det en forutsetning at hunden er ID-merket for at forsikringen skal
være gyldig.

4

Hva forsikringen dekker

Det framgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er avtalt.
4.1
4.1.1

Livsforsikring
Hva som er forsikret

Hund mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen opphører ved første
hovedforfall det kalenderåret hunden fyller 10 år.
4.1.2

Skader som erstattes:

1. Forsikringen dekker tap ved at hunden dør eller må avlives på grunn av
dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke eller sykdom. Avliving av
dyrevernmessige hensyn aksepteres når det å leve, uavhengig av bruk, medfører
lidelse for dyret, og dette bekreftes ved veterinærattest.
2. Forsikringen dekker tap som følge av at hund blir stjålet eller kommer bort.
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4.2

Bruksverdi

når dette er nevnt i forsikringsbeviset.
4.2.1

Hva som er forsikret

Hund mellom 5 uker og 8 år, angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen opphører automatisk
ved hovedforfall det kalenderåret hunden fyller 8 år.
4.2.2

Skader som erstattes:

Skade som følge av påført sykdom eller ulykke som fører til livsvarig nedsatt bruksverdi,
når hunden er ferdig trent til et bestemt formål, eller skal benyttes som avlsdyr. Hunden må
beviselig ha hatt slike egenskaper det kreves erstatning for (f.eks. attester, premieringer o.l.).
For tispe vil avlsegenskaper si minst ett kull født på normal måte siste to år. For hannhund vil
avlsegenskaper si beviselig farskap til minst ett kull siste to år.
Avlshund må ha tapt formeringsevnen 100 % for at erstatning for bruksverdi skal utløses.
For erstatning for bruksverdi som arbeidende hund på grunn av patellalukasjon,
osteochondrose (OCD), albueleddsartrose (AA) eller hofteleddsdysplasi (HD), må hunden ha
vært sammenhengede forsikret i selskapet fra før fylte 4 måneder.
Ved HD og AA må røntgenbildene være avlest av Norsk Kennel Klub og diagnose foreligge.
Det må dokumenteres at hundens foreldre er frirøntget.
Erstatningen er begrenset til 50 % av dyrets forsikringssum.

4.3

Veterinærutgifter

når dette er nevnt i forsikringsbeviset.
4.3.1

Hva som er forsikret

Hund mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen opphører automatisk
ved hovedforfall det kalenderåret hunden fyller 10 år.
4.3.2

Utgifter som dekkes:

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling
av sykdom eller ulykkesskade.
Innenfor forsikringssum dekkes også utgifter til:
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1. Medisiner og forbindingsmateriell som veterinæren selv anvender, samt nødvendig
opphold på dyrehospital/-klinikk.
2. Avliving i forbindelse med erstatningsmessig ulykke/sykdom.
3. Ett keisersnitt i dyrets levetid, se punkt 4.4.2 underpunkt 9.
4. Kastrering/sterilisering ved følgende påviste sykdommer: fødselsskader,
vaginalprolaps, livmorbetennelse, prostatasykdommer, perinealbrokk, analadenom
og kreftsykdommer i testikler, vagina eller eggstokker.
5. Trekking av ulykkesskadde tenner.
For hund som har vært sammenhengende forsikret i selskapet fra før den har fylt fire
måneder, omfattes også behandling ved patellalukasjon, osteochondrose (OCD),
albueleddartrose (AA) og hofteleddsdysplasi (HD). Ved HD må det dokumenteres at begge
foreldre er røntgenfotografert og funnet friske.
Erstatningen er begrenset til kr 30 000 per forsikringsår.
4.4

Hvilke begrensninger som gjelder

(gjelder punkt 4.1, 4.2 og 4.3)
Selskapet utbetaler ikke erstatning for tapt dyr som andre kan holdes erstatningsansvarlige for
eller som er erstattet på annen måte enn ved forsikring, for eksempel kjøpsgaranti fra
oppdretter. Dersom tapet erstattes delvis fra andre, reduseres erstatningen tilsvarende.
4.4.1

Skader som ikke erstattes:

1. Skade som skyldes sykdom, feil eller medfødte svakheter som dyret hadde da
forsikringen ble tegnet, eller skade ved sykdom som viser symptomer mindre enn
30 dager etter denne tid. Det samme gjelder ved forhøyelse av forsikringssum, men
da bare forhøyelsen.
2. Skade som skyldes eiers/ansvarliges mishandling eller vanrøkt.
3. Skade som skyldes at veterinærens anvisning ikke er fulgt.
4. Skade som skyldes adferdsforstyrrelser eller unormalt temperament.
5. Skade ved komplikasjoner etter behandling og operative inngrep som ikke
omfattes av forsikringen.
6. Livsvarig tap av bruksverdi som arbeidende hund av avlshygieniske årsaker.
7. Hofteleddsdysplasi hos hund, unntatt der forsikringen er tegnet før hunden er 4
måneder gammel og begge foreldre er røntgenfotografert og funnet friske, eller
hvis hunden selv er funnet HD-fri ved røntgenfotografering i forbindelse med, eller
etter, avtale om forsikring.
4.4.2

Utgifter som ikke erstattes:

1. Utgifter til foreskrevne/utleverte medisiner, forbindingsmateriell og øvrige
salgsartikler.
2. Utgifter til all type fôr (inklusive diettfôr), halskrager og potesokker.
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3. Transport- og reiseutgifter.
4. Utgifter til undersøkelse og behandling av utviklingslidelser. Det samme gjelder
ved medfødte misdannelser og medfødte/arvelige sykdommer, hofteleddsdysplasi
(HD), osteochondrose (OCD) eller albueleddsartrose (AA). Unntak er hund som er
sammenhengende forsikret i selskapet fra den er 4 måneder
5. Utgifter til forebyggende undersøkelse/behandling, herunder vaksinering.
6. Utgifter til undersøkelser ved bruk av CT, MRI og lignende, uten at dette er
forhåndsgodkjent av selskapet.
7. Utgifter til avliving utover det som er nevnt i punkt 4.3.2, underpunkt 2.
8. Utgifter til obduksjon og kremasjon.
9. Utgifter til kastrering/sterilisering utover det som er nevnt i punkt 4.3.2 underpunkt
4.
10. Utgifter til keisersnitt hos rasene Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Boston Terrier
og Chihuahua.
11. Utgifter til undersøkelse og behandling av tannkjøttbetennelser og eventuelle
følgesskader av dette herunder
12. Utgifter til tannbehandling som ikke skyldes en plutselig ytre årsak.
13. Utgifter til andre behandlingsformer, som fysioterapi og akupunktur.
14. Utgifter til alternativ behandling som for eksempel kiropraktikk, laserbehandling
og homeopati.
15. Utgifter til rehabilitering, som for eksempel svømmetrening.
16. Utgifter til kirurgist korrigering av hud og entropion, ektropion (feilstilte øyelokk
og -hår).
17. Utgifter til behandling av allergi og immunterapi.
18. Utgifter til kreftbehandling med cellegift og stråling.
19. Utgifter til implantater.
20. Merutgifter til veterinærbehandling utenom ordinær åpningstid når
veterinærbesøket kunne vært utført i ordinær åpningstid.
21. Utgifter til attestutstedelse, fakturagebyr og utlevering av journaler.

4.5

Reseptbelagte medisiner

når dette er nevnt i forsikringsbeviset.
4.5.1

Hva som er forsikret

Hund mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen opphører automatisk
ved hovedforfall det kalenderåret hunden fyller 10 år.
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4.5.2

Utgifter som dekkes:

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til reseptbelagte medisiner utskrevet i forbindelse
med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget etter vilkårene for veterinærutgifter.
Erstatningen er begrenset til kr 4 000 per forsikringsår.
4.5.3

Utgifter som ikke dekkes:

Reseptbelagte medisiner til behandling av kroniske sykdommer som for eksempel allergi og
hudlidelser.

5
5.1

Andre personers handlinger, unnlatelser (identifikasjon) og sikkerhetsforskrifter
Andre personers handlinger og unnlatelser med virkning for sikrede

Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av sikredes handlinger
eller unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser foretatt av en
person som med sikredes samtykke er ansvarlig for hunden jf FAL § 4 – 11 andre ledd pkt a).
5.2

Sikkerhetsforskrifter

I forsikringsbeviset er det inntatt sikkerhetsforskrifter. Den som ved handling eller unnlatelse
forsømmer å overholde eller påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis
miste retten til erstatning, jf FAL § 4 – 8.
5.2.1

Dersom hunden blir syk, skadet, viser sløvhet eller avmagres, skal veterinær straks
tilkalles/oppsøkes og ellers gjøre det han/hun kan for å bekjempe sykdommen eller skaden.
Veterinærens anvisning skal følges under hele sykdomsperioden.
5.2.2

Hunden skal gis riktig røkt og pleie.
5.2.3

Hunden skal sikres under transport, f.eks. transporteres i fastspent bur, bruke sikkerhetssele,
bruke godkjent transportmiddel, eller lignede.

6

Forsikringssummer

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal tilsvare markedsverdi.
Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.
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Forsikringssummen er ikke bevis for forsikringsverdien, men setter øvre grense for
erstatningen.

7

Skadeoppgjør

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler:
7.1

Skademelding m.v.

Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Samtidig skal sikrede gi de
opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet trenger for å vurdere sitt
ansvar og utbetale erstatningen. Dersom skadens omfang øker som følge av at skaden ikke
meldes til selskapet omgående, erstatter selskapet ikke merkostnadene.
Vedrørende bestemmelser om foreldelse, se Generelle vilkår pkt 5.
Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer.
Selskapet kan kreve at skader meldes til politiet.
Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før de nødvendige undersøkelser er avsluttet.

7.2
7.2.1

Forholdsregler ved skade
Avliving og død

Ved ulykke eller akutt sykdom skal det før avlivning om mulig samrås med veterinær.
Ved død eller avlivning på grunn av indre sykdom, kan selskapet kreve at dyret for
forsikringstakers regning blir obdusert av veterinær.
Dersom kliniske funn ikke gir grunnlag for diagnose, plikter forsikringstaker å sørge for at
hunden obduseres. Obduksjonskravet kan frafalles etter avtale med selskapet.
7.2.2

Bortkomst

Hvis hunden blir stjålet eller kommer bort, skal dette meldes til politiet og selskapet. Hunden
skal også etterlyses ved annonsering.
7.3

Opplysninger om dyret

Ved sykdom eller skade har selskapet rett til å besiktige dyret samt å kontrollere dyrets IDmerking. Selskapet har rett til å innhente alle opplysninger om dyret fra behandlende og
tidligere behandlende veterinær og andre sakkyndige.
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7.4
7.4.1

Erstatningsberegning
Livsforsikring

Erstatningen skal utgjøre dyrets markedsverdi på skadetidspunktet, begrenset oppad til
forsikringssummen.
Fra hovedforfall det året hunden blir 7 år, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 %.
Forsikringssummen settes ikke lavere enn kr 5 000.
Erstatning for bortkommet hund utbetales tidligst 3 måneder etter at bortkomst er meldt
selskapet og politiet. Kommer hunden til rette etter at erstatning er utbetalt, må sikrede
tilbakebetale erstatningen.
7.4.2

Bruksverdi

Erstatningen settes lik forskjellen mellom forsikringsverdien før og etter skaden. Fastsettelse
av hundens forsikringsverdi avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det.
Erstatningen er begrenset til maksimalt 50 % av forsikringssummen.
Avlshund må ha tapt formeringsevnen 100 % for at erstatning for bruksverdi skal utløses. For
arbeidende hund kreves det at hunden må være trent for og regelmessig benyttet til formålet
før sykdommen eller skaden oppsto.
7.4.3

Veterinærutgifter

Erstatningen settes lik dokumenterte utgifter til nødvendig veterinærbehandling.
Erstatningen er begrenset til kr 30 000 per forsikringsår.
Det gjøres fradrag i erstatningsbeløpet med 20 % for hvert hele år hunden er eldre enn 6 år.
7.4.4

Reseptbelagte medisiner

Erstatningen settes lik dokumenterte utgifter til reseptbelagte medisiner.
Erstatningen er begrenset til kr 4 000 per forsikringsår.

8
8.1

Egenandeler
Livsforsikring

Ingen egenandel.
8.2

Bruksverdi

Ingen egenandel.
8.3

Veterinærutgifter

For hver egenandelsperiode på 70 dager regnet fra og med første veterinærbesøk og som
gjelder samme forsikringstilfelle, trekkes en egenandel på kr 1 000.
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Egenandelen økes med 500 kroner per hele år fra og med det året dyret fyller 7 år.

8.4

Reseptbelagte medisiner

For hver egenandelsperiode på 70 dager regnet fra og med første veterinærbesøk og som
gjelder samme forsikringstilfelle, trekkes en egenandel på kr 500.
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Bistand ved klage
Dersom du mener selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjør, kontakt
KNIF Trygghet Forsikring AS på e-post: post@kniftrygghet.no, merk saken ”Klage”.
eller
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
E-post: firmapost@finkn.no
Telefon:
23 13 19 60
Telefaks:
23 13 19 70
Det er gratis å henvende seg til disse klageinstansene.

Servicetelefoner
For informasjon om skader/skadebehandling:

KNIF Trygghet Forsikring AS
tlf. (+47) 23 68 39 00 - Døgnåpen alarmtelefon.
www.kniftrygghet.no
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