KATT BEHANDLING
Vilkår PLB52006 gjelder fra 01.07.2022. Avløser vilkår av 01.07.2021.

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

Det fremgår av forsikringsbeviset hvilken forsikringssum
som gjelder.

2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Forsikringen dekker sykdom og ulykkesskade som inntreffer
i forsikringstiden.

symptomer, senest når diagnosen er stilt av veterinær første
gang.

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

Ulykkesskade:
Med en ulykkesskade menes en skade på katten som er
forårsaket av en plutselig, ytre, fysisk hendelse - et
ulykkestilfelle.

3. HVILKE UTGIFTER SOM ERSTATTES
Forsikringen dekker utgifter til:
Undersøkelse og behandling hos veterinær, inkludert CT
og MR
Medisin og legemidler
Spesialshampo og spesialfor
Avlivning.
CT, MR, medisin, legemidler, spesialshampo og spesialfor må
være rekvirert og ordinert av veterinær. Spesialshampo og
spesialfor dekkes med 50 prosent av utgiftene.
Trekking av ulykkesskadde tenner dekkes ved fraktur.
Avlivning dekkes hvis den er anbefalt av veterinær.
I tillegg dekkes utgifter til fødselshjelp uavhengig av årsak.
Slike utgifter dekkes hvis veterinær har bekreftet at kattens
liv er i fare.

Reise og transport
Behandling av tann- og tannkjøttsykdommer
Forebyggende veterinærbehandling
Kremering og andre utgifter etter avlivning
Kastrering eller sterilisering som skyldes andre
sykdommer enn sykdom i kjønnsorganene
Undersøkelse og behandling av skader katten hadde da
forsikringen trådte i kraft
Undersøkelse og behandling av sykdommer, feil eller
svakheter som katten hadde da forsikringen trådte i
kraft, eller som oppstår tidligere enn 20 dager etter at
forsikringen trådte i kraft. Det samme gjelder ved
forhøyelse av forsikringssummen. Karenstiden gjelder
ikke når forsikring som dekker det samme flyttes fra
annet forsikringsselskap av samme eier.
Egenandel
Det trekkes en egenandel på 2.500 kroner ved hvert
skadetilfelle.

Unntak
Forsikringen dekker ikke utgifter til:

4. SLIK BERERGNES ERSTATNINGEN
Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor.
Forsikringsavtaleloven paragraf 6-1 gjelder ikke.

Ved flere skader innenfor samme forsikringsår, erstattes
samlede utgifter opp til forsikringssummen.

Utgifter per skadetilfelle erstattes opp til den
forsikringssummen som gjelder på skadedagen.

Utgifter som pådras etter opphør av forsikringen erstattes
ikke, selv om sykdommen eller skaden inntraff i
forsikringstiden.
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