RASEKATT DØD/BLIR BORTE
Vilkår PLB52005 gjelder fra 01.07.2021. Avløser vilkår av 01.07.2016.

1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter rasekatten som er nevnt i
forsikringsbeviset.

Det fremgår av forsikringsbeviset hvilken forsikringssum
som gjelder.

2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Følgende er dekket
Forsikringen dekker:
rasekatt som dør eller blir avlivet som følge av sykdom
eller ulykkesskade
rasekatt som blir borte eller blir bortført
Sykdom
Med sykdom menes en sykelig endring av helsetilstanden
som ikke er å betrakte som en ulykkesskade. En sykdom
anses inntruffet på det tidspunkt katten først viser
symptomer, senest når diagnosen er stilt av veterinær første
gang.
Ulykkesskade
Med en ulykkesskade menes en skade på dyret som er
forårsaket av en plutselig, ytre, fysisk hendelse - et
ulykkestilfelle - som skjer i forsikringstiden.
Tilleggsbestemmelser:
Død og avlivning
Avlivning må være nødvendig av dyrevernmessige hensyn og
bestemt av veterinær. Utgifter til kremering er omfattet
med inntil 1.000 kroner utover forsikringssummen.

Unntak
Forsikringen dekker ikke 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 katten
hadde da forsikringen trådte i kraft, eller oppstår
tidligere enn 20 dager etter at forsikringsdekningen
trådte i kraft. Det samme gjelder ved forhøyelse av
forsikringssummen og ved dekningsutvidelse.
Karenstiden gjelder ikke ved flytting av forsikring som
dekker det samme.
Utgifter som følge av at rasekatten dør eller avlives dekkes
ikke.
Blir borte eller blir bortført
Rasekatt som blir borte eller blir bortført skal meldes til
politiet og etterlyses med annonsering. Erstatningen
utbetales tidligst 3 måneder etter at rasekatten er meldt
savnet.
Utgifter som følge av at rasekatten blir borte eller bortført
er ikke omfattet av forsikringen.

3. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor.
Forsikringsavtaleloven paragraf 6-1 gjelder ikke.
Forsikret rasekatt erstattes med forsikringssummen, inntil
gjenanskaffelsespris for tilsvarende katt av samme rase.

Minste erstatning etter aldersfradrag vil være 40 prosent av
forsikringssummen.
Egenandel
Det trekkes ingen egenandel.

Fra og med 8. leveår trekkes 20 prosent per år i
aldersfradrag.
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