Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke
dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak som gjelder og
hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer
bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder Generelle vilkår (vilkårsnummer PGE91000) for alle våre forsikringer.

HUSDYR PRIVAT
Vilkår PLB52000 gjelder fra 01.07.2022. Avløser vilkår av 01.01.2022.

1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for sikrede. De sikrede er
den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset
(forsikringstaker)
forsikringstakers ektefelle og samboer. Samboer må ha
samme adresse i folkeregisteret som forsikringstakeren

andre medlemmer av forsikringstakers faste husstand.
Bokollektiv regnes ikke som fast husstand.

2. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen kan være sammensatt av flere dekninger. Det
fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er valgt.

3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i Europa.

4. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i forsikringstiden.
Karenstid er 20 dager. Det betyr at behandling av
sykdommer, feil eller svakheter som oppstår
tidligere enn 20 dager etter at forsikringen trådte i kraft ikke
dekkes. Det samme gjelder ved forhøyelse av
forsikringssummen og ved dekningsutvidelse. Karenstiden
gjelder ikke når forsikring som dekker det samme flyttes fra
annet forsikringsselskap av samme eier.
Hund og katt kan være forsikret fra de er 35 dager.
Dekningene Hund behandling, Hund Ekstra og Katt

behandling kan beholdes hele dyrets levetid, mens
dekningene Hund død/blir borte og Rasekatt død/blir borte
kan beholdes til dyret fyller 12 år.
Papegøye kan være forsikret fra den er 12 måneder til den
er 21 år.
Dekninger som opphører på grunn av alder, opphører ved
første forfall etter at dyret har oppnådd maksimal alder.
Hvis dyret selges eller avhendes på annen måte, opphører
forsikringen straks dyret går over i annens besittelse.
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