HUND DØD/BLIR BORTE
Vilkår PLB52001 gjelder fra 01.07.2016. Avløser vilkår av 01.01.2014.

1. HVA DEKNINGEN OMFATTER
Dekningen omfatter hunden som er nevnt i
forsikringsbeviset.

Det fremgår av forsikringsbeviset hvilken forsikringssum
som gjelder.

2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Følgende er dekket
hund som dør eller blir avlivet som følge av sykdom eller
ulykkesskade
hund som blir borte eller blir bortført
hund som får nedsatt bruksverdi som følge av akutt
sykdom eller ulykkesskade.
Sykdom
Med sykdom menes en sykelig endring av helsetilstanden
som ikke er å betrakte som en ulykkesskade. En sykdom
anses inntruffet på det tidspunkt hunden først viser
symptomer, senest når diagnosen er stilt av veterinær første
gang.

Utgifter til kremering er omfattet med inntil 1.500 kroner
utover forsikringssummen.
Unntak
Død eller avlivning som følge av:
krav i henhold til gjeldende lover eller offentlige
forskrifter
atferdsforstyrrelser, psykisk tilstand eller unormalt
temperament
sykdommer, skader, feil eller svakheter som hunden
hadde da forsikringen trådte i kraft.
Utgifter som følge av at hunden dør eller avlives.

Ulykkesskade
Med en ulykkesskade menes skade på dyret som er
forårsaket av en plutselig, ytre, fysisk hendelse - et
ulykkestilfelle - som skjer i forsikringstiden.

Blir borte eller blir bortført
Hund som blir borte eller blir bortført skal meldes til politiet
og etterlyses med annonsering. Erstatning utbetales tidligst
30 dager etter at hunden er meldt savnet.

Tilleggsbestemmelser:
Død og avlivning
Avlivning må være nødvendig av dyrevernmessige hensyn og
bestemt av veterinær.
Død eller avlivning som følge av medfødte sykdommer
dekkes bare hvis hunden er forsikret før den er 8 måneder.
Død eller avlivning som følge av hofteleddsdysplasi (HD),
osteochondrose (OCD) eller albueleddsartrose (AA) dekkes
bare hvis hunden ikke har vist symptomer på dette før den
ble forsikret. Røntgenbilde for HD og AA må være avlest av
Norsk Kennel Klubb og resultat må foreligge. I tillegg må det
dokumenteres at hundens foreldre er frirøntget og uten
disse sykdommene.

Utgifter som følge av at hunden blir borte eller bortført, er
ikke omfattet av forsikringen.
Nedsatt bruksverdi
Med nedsatt bruksverdi menes at hunden ved sykdom eller
ulykkesskade påføres livsvarig nedsatt verdi som avlshund
eller som brukshund.
Med avlshund menes tispe som har hatt minst tre kull eller
hannhund som har vært brukt til minst fem bedekninger.
Med brukshund menes hund som eier kan dokumentere er
ferdig trenet for et spesielt formål.

3. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor.
Forsikringsavtaleloven paragraf 6-1 gjelder ikke.

St. Bernhardshund, Napolitansk mastiff, Pyreneerhund,
Newfoundlandshund, Leonberger, Irsk ulvehund, Grand
danois og Berner sennenhund.

Forsikret hund erstattes med forsikringssummen.
Fra og med 8. leveår trekkes 20 prosent per år i
aldersfradrag.
For følgende hunderaser trekkes 20 prosent i aldersfradrag
per år fra og med 6. leveår:

For følgende hunderaser trekkes 20 prosent i aldersfradrag
per år fra og med 10. leveår:
Bichon havanais, Border terrier, Cairn terrier, Chihuahua,
Chinese crested, Dvergschnauzer, Finsk lapphund, Finsk
spets, Foxterrier, Islandsk fårehund, Jack Russell terrier,
Lhasa apso, Toy-, Dverg- og Mellompuddel, Kleiner og
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Grosser münsterländer, Norrbottenspets, Norsk buhund,
Papillon, Phalène, Schnauzer, Shih Tzu, Softcoated wheaten
terrier, Tibetansk spaniel, Tibetansk terrier, Västgötaspets,
Welsh springer spaniel, West highland white terrier og
Whippet.

Hund med nedsatt bruksverdi erstattes med 50 prosent av
forsikringssummen.
Egenandel
Det trekkes ingen egenandel.

Minste erstatning etter aldersfradrag vil være 50 prosent av
forsikringssummen, minimum 5.000 kroner.
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