Flockförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, 				
516403-8662, registrerade i Sverige							
Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument som t.ex.
förköpsinformation, fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsbrevet.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring för hundägare med ett hundbestånd om 10-20 hundar.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen ersätter:
nödvändiga kostnader för medicinskt
motiverad veterinärvård som uppkommit
under försäkringstiden om en eller flera av
de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom
eller olycksfall
medicin och förbandsmaterial som veterinär
använder vid behandlingstillfället
veterinärvårdskostnader för hela
hundbeståndet upp till 100 000 kr per
försäkringsår

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan beskriver vi några exempel på vad
som inte omfattas av din försäkring, se det
fullständiga villkoren för mer information.
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Försäkringen omfattar inte kostnader för:
sjukdomar eller skador som har förelegat eller
påbörjats före försäkringstiden eller före en
förbättring/utvidgning av försäkringsskyddet
resor och transporter
förebyggande behandling (t.ex. vaccinering,
borttagande av tandsten, kloklippning)
försäljning (av t.ex. tillbehör eller foder)
receptförskrivna eller av veterinär
försålda/utlämnade läkemedel eller
förbrukningsmaterial
rehabilitering eller alternativ behandling
behandling av tandsjukdomar eller
tandproblematik orsakad av dålig tandstatus
avlivning eller kremering
sjukdomarna leishmanios, monocytär
ehrlichios, hjärtmaskinfektion, babesios,
hepatozoonos eller brucellos för hund som
har importerats och som inte är registrerad i
SKK eller dess avkomma.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Nedan beskriver vi några exempel på vad
som inte omfattas av din försäkring, se det
fullständiga villkoren för mer information.
Försäkringen gäller inte för sjukdom som
uppkommit inom 20 dygn efter att försäkringen
börjat gälla. Detta gäller dock inte för valp
som försäkrats före 12 veckors ålder om det
vid försäkringstillfället finns ett veterinärintyg
som är högst sju dagar gammalt. Det gäller
inte heller vid direkt överflyttning från annat
försäkringsbolag eller försäkringstagare om
senaste försäkringsbrevet kan uppvisas
För led- och skelettsjukdomar lämnas ersättning
om hunden varit oavbrutet försäkrad sedan före
fyra månaders ålder.
För kejsarsnitt lämnas ersättning högst två
gånger under tikens livstid. För vissa hundraser
(se villkor) ersätts kejsarsnitt endast om tiken
tidigare fött fram avkomma naturligt.
För medicinsk plastikoperation lämnas
ersättning om hunden varit obrutet försäkrat
sedan före fyra månaders ålder. För vissa
trubbnosiga raser (se villkor) ersätts inte
operation av luftstrupe, gom, näsborrar eller
svalg.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige, och i max ett år i de länder dit dina hundar enligt Jordbruksverkets bestämmelser
kan föras fram och åter utan karantänsförfarande.

Vilka är mina skyldigheter?
–– Att vid nyteckning upplysa oss om korrekta uppgifter gällande dina hundar, som namn, ålder, ras,
registreringsnummer, inköpspris, och tidigare sjukdoms-/skadehistorik - kontrollera sedan uppgifterna när du får
ditt försäkringsbrev, och hör av dig om de inte stämmer
–– Betala premien i tid
–– Upplysa oss om ändrade risker som att du flyttar
–– Ta hand om dina hundar så att skada eller sjukdom så långt som möjligt kan undvikas, genom att behandla dem väl
och se till att de får en god vistelsemiljö, god tillsyn, tillräckligt med foder och vatten av god kvalitet, och att de inte
transporteras eller förvaras på ett felaktigt eller riskfyllt sätt
–– Om en hund visar tecken på ohälsa snarast ge den nödvändig vård, vid behov vård av veterinär, vars anvisningar
sedan ska följas
–– Medverka vid skadereglering och besiktning genom att anmäla skada utan dröjsmål och ge oss de upplysningar och
underlag som vi behöver för att korrekt kunna reglera dina kostnader

När och hur ska jag betala?
Du kan betala via faktura hel- eller halvårsvis eller månadsvis via autogiro. Första premien ska betalas inom 14
dagar efter den dag vi avsänt premieavin till dig.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Försäkringen kan tecknas för valp eller kattunge från sex veckors ålder. Försäkringen upphör inte på grund av ålder
utan kan sedan fortsätta att gälla under djurets hela livstid.
Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Om du tecknar försäkring samma dag som den ska
träda i kraft gäller den dock inte förrän efter det klockslag som du tecknar den. Försäkringen förnyas automatiskt för
ytterligare ett år, om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna.

Hur säger jag upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan.
Du kan även säga upp din försäkring med omedelbar verkan om försäkringsbehovet bortfaller eller om det inträffar en
annan liknande omständighet. Kontakta Moderna Försäkringar om du vill avsluta din försäkring.
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Om du tecknat försäkringsavtalet på distans har du även ångerrätt i 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar
försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Kontakta Moderna Försäkringar
om du vill utnyttja ångerrätten.

