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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en försäkring för uppfödare av hel valp- eller kattungekull. Försäkringen består av en veterinärvårdsförsäkring,
livförsäkring och dolda fel-försäkring för respektive valp/kattunge i kullen.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringsskydd FÖRE leverans av valp
eller kattunge:
Enkel veterinärvårdsförsäkring ersätter upp
till 30 000 kr för den behandling din valp eller
kattunge får på veterinärklinik avseende
sjukdom eller olycksfall.
Livförsäkring som ersätter med
marknadsvärdet om din valp eller kattunge
avlider eller måste avlivas till följd av sjukdom
eller olycksfall.
Försäkringsskydd EFTER leverans av valp
eller kattunge:
Försäkringen omfattar dolda fel som hunden
eller katten kan ha utvecklat redan före
leveransen, men som inte upptäcks förrän
efter leveransen, och som uppfödaren
därmed har ett kostnadsansvar för.
Dolda fel-skydd som ersätter kostnader upp
till marknadsvärdet för den behandling valpen
eller kattungen får till följd av en medfödd eller
senare förvärvad sjukdom eller skada som har
börjat utvecklas före besiktningen/leveransen
men som inte har visat symtom eller annars
varit känd före dess
Dolda fel-skydd som ersätter med
marknadsvärdet om valpen eller kattungen
avlider eller måste avlivas till följd av en
medfödd eller senare förvärvad sjukdom
eller skada som har börjat utvecklas före
besiktningen/leveransen men som inte har
visat symtom eller annars varit känd före dess.

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.
Försäkringsskyddet före leverans:
omfattar inte sjukdomar eller skador som har
förelegat eller påbörjats före försäkringstiden
ersätter inte kostnader för avlivning eller
kremering
Dolda fel-skydd efter leverans omfattar inte:
sjukdomar eller skador som har upptäckts eller
borde ha upptäckts före eller i samband med
veterinärbesiktning/leverans
fel som inte påverkar hundens eller kattens hälsa
eller funktion som sällskapsdjur
Försäkringen i sin helhet omfattar inte:
resor och transporter
förebyggande behandling (t ex vaccinering)
försäljning (av t ex tillbehör eller foder)
kostnader för tandsjukdomar eller
tandproblematik orsakad av dålig tandstatus
sjukdomarna leishmanios, monocytär ehrlichios,
hjärtmaskinfektion, babesios, hepatozoonos
eller brucellos för hund som importerats 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.
Dolda fel-skyddet efter leverans ersätter endast
liv- och/eller veterinärvård upp till valpens eller
kattungens marknadsvärde.

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

Vilka är mina skyldigheter?
–– Att vid nyteckning upplysa oss om korrekta uppgifter gällande dina hundvalpar eller kattungar, som namn, ålder,
ras, registreringsnummer, och försäljningspris - kontrollera sedan uppgifterna när du får ditt försäkringsbrev, och
hör av dig om de inte stämmer
–– Ta hand om dina valpar eller kattungar 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 valp eller kattunge 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 uppkomna kostnader

När och hur ska jag betala?
Försäkringen är kostnadsfri.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Liv- och Veterinärvårdsförsäkringen före leverans omfattar valparna eller kattungarna från nyteckningsdatum, dock
tidigast vid fyra veckors ålder. Försäkringen gäller fram till leveransdatum, dock längst fram till 12 veckors ålder på
valpar och 14 veckors ålder på kattungar.
Dolda fel-skyddet efter leverans omfattar valparna eller kattungarna från leveransdatum, under förutsättning att det
finns ett veterinärintyg utan anmärkning som inte är äldre än 7 dygn. För valp eller kattunge som behålls av uppfödaren
gäller försäkringen från veterinärintygets datum, dock tidigast från åtta veckors ålder. Försäkringen upphör vid 39
månaders ålder.

Hur säger jag upp avtalet?
Försäkringen är kostnadsfri och behöver inte sägas upp. Försäkringen upphör när hunden eller katten uppnår 39
månaders ålder.
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.

