Hund- och kattförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Lassie AB

Produkt: HUND/KATTFÖRSÄKRING “Stor”

Försäkringsgivare för denna försäkring är ETU Forsikring A/S som står under tillsyn av Finanstilsynet i Danmark samt under viss
begränsad tillsyn av Finansinspektionen då ETU Forsikring A/S har anmält gränsöverskridande verksamhet till Sverige. Försäkringsgivaren
representeras i Sverige av sin agent Lassie AB, Markvardsgatan 15, 113 53 Stockholm, www.lassie.co
Detta dokument innehåller några viktiga fakta om försäkringen. Detta ska endast betraktas som en sammanfattning av vad försäkringen
täcker för att hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut. Fullständig information om vad försäkringen omfattar hittar du i försäkringens
förköpsinformation och framförallt i försäkringsvillkoren.
Vänligen ta dig tid att läsa det här policydokumentet så att du förstår omfattningen som försäkringen erbjuder.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Lassie AB:s hund- och kattförsäkring gäller om hunden eller katten drabbas av sjukdom med kliniska symtom eller den har varit med om
olycksfall. Vidare kan du komplettera med en livförsäkring för hunden eller katten.

Vad ingår i försäkringen?
Veterinärvård
MR, CT, scintigrafi, strålning och
cellgiftsbehandling
Receptbelagd medicin
Rehabilitering efter akut skada
Specialbeställt foder som är ordinerat av en
veterinär
Avlivning
Om din hund/katt drabbas av sjukdom med
kliniska symtom eller har varit med om olycksfall
Dolda fel om din hund/kattunge undersökts av
veterinär innan 120 dagars ålder och har varit
oavbrutet veterinärvårdsförsäkrad innan 120
dagars ålder
För tand- eller bettbesvär direkt orsakade av
olycksfall
För FORL/TR, som är konstaterad via röntgen, gäller
försäkringen efter en karenstid på 12 månader från
försäkringens begynnelsedag
Ersättning vid komplikation under hunden/kattens
första dräktighet för behandling och kejsarsnitt
Livförsäkring (tillval)

Vad ingår inte i försäkringen?
Skador eller sjukdomar som är medfödda hos den
katt eller hund som ska försäkras
Försäkringen gäller inte för skada/sjukdom som
funnits/påbörjats innan försäkringen började gälla
Försäkringen kommer inte heller att gälla för
besvär som rör någon sjukdom/skada som gäller
försäkringens undantag om det inte gäller
akut komplikation i samband med en kirurgisk
normalkastration och/eller vaccination
Tandsjukdomar orsakade av dålig munhälsa
Tand- eller bettbesvär som inte är en direkt följd av
olycksfall eller FORL/TR
Rutinbehandlingar (vaccinationer, fästingbett,
springmask, lusbehandling, klo- och pälsklippning)
Navelbråck
Kastration eller sterilisering
Kemisk kastration, kryptorkism (dold testikel) samt
sjukdomar i dold testikel
Avancerad veterinärvård, som till exempel
stamcellsbehandling, genterapi, transplantation,
eller annan typ av avancerad veterinärvård
Veterinärvård, medicin, eller andra kostnader i
samband med en normal dräktighet
Kostnader för att avbryta dräktighet på grund av
tjuvparning samt komplikationer som uppstår till
följd av detta

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Om du väljer att teckna en försäkring för din katt
eller hund ska du vara medveten om att under
de första 14 dagarna räknat från försäkringens
begynnelsedag gäller försäkringen endast
olycksfall
För valp/kattunge som försäkras innan den är 160
dagar kommer försäkringen att gälla utan karens
om det finns ett veterinärintyg utan anmärkning.
Intyget får högst vara sju dagar gammal
Om din hund drabbas av FORL/TR under
karenstiden kan ett undantag för sjukdomen
komma att påföras försäkringen
Försäkringen gäller inte för
förlossningskomplikationer eller kejsarsnitt vid
förlossning som sker under försäkringens 60 första
dagar

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller inom Norden. Den gäller också för tillfällig vistelse under högst ett år i land i Europa, dit djuret enligt
Jordbruksverkets bestämmelser får föras fram och åter utan att vistas i karantän. Vid längre vistelse utomlands (mer än 3
månader) måste Lassie informeras i förväg och godkänna detta.

Vilka är mina skyldigheter?
• Lämna korrekta uppgifter när du tecknar försäkringen
• Betala premien i rätt tid
• Följ de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsvillkoren

När och hur ska jag betala?
Försäkringen ska betalas inom 14 dagar (även utökning av försäkring) efter att vi skickat försäkringsbrevet och
betalningsuppgifter.
När försäkringen ska förnyas skickar vi ett nytt försäkringsbrev. Försäkringen ska betalas senast när den nya försäkringstiden
börjar. Du har dock alltid en månad från aviseringsdagen på dig att betala.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen startar när du köpt din försäkring eller vid det senare tillfälle vi kommit överens om. Försäkringen gäller sedan
under 365 dagar och enligt de villkor som framgår på ditt försäkringsbrev.
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen automatiskt för ytterligare ett år om inte uppsägning har skett eller vi i förväg
har kommit överens om något annat.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen när som helst under året genom att kontakta oss på support@lassie.co.

