Försäkring
Agria Dolda Fel – Katt
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Försäkringsaktiebolaget Agria
Vilken försäkring handlar det om
Agria Dolda Fel – en veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring för dig som är uppfödare av en kattunge, där försäkring tecknas
för samtliga kattungar i kullen.
Se villkoren och försäkringsbrev för fullständig information.


Vad ingår i försäkringen
3 Vi ersätter dina kostnader hos veterinär när katten
undersöks, behandlas eller vårdas för dolt fel.
3 Ersättning lämnas upp till försäkringsbeloppet om
katten dör eller måste avlivas på grund av ett dolt fel.

Med dolt fel menas sjukdom eller defekt som börjat
utvecklas före besiktningen respektive leveransen men
som inte har givit symtom eller annars varit känd.

Möjliga tilläggsförsäkringar
Ingen.

Vad ingår inte i försäkringen
2 Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor.
2 Fel som inte allvarligt påverkar kattens hälsa eller
dess funktion som sällskapsdjur.
2 Fel som har anmärkts i intyg vid veterinärbesiktning
eller ögonlysning.
2 Höftledssjukdomar eller patellaluxation.

2 Kryptorkism, navelbråck, sternumkrok eller krok
svans.
2 Tandsjukdomar, bettfel eller avsaknad av tandanlag.
Se villkoren för fullständig information om
övriga undantag.


Finns det några begränsningar vad
försäkringen täcker?
1 Om katten dör eller måste avlivas på grund av ett
dolt fel, måste katten obduceras om inte vi med
ger undantag. Försäkringen ersätter kostnader för
obduktion med upp till 5 000 kronor, om det är vi
som har begärt obduktionen.
Se villkoren för fullständig information.

Rasspecifika begränsningar
1 Cystnjurar på perser eller exotic om inte kattens
föräldrar är undersökta och fria.

– Försäkringen gäller endast i Sverige. För katt som överlåtits till ny ägare eller till fodervärd gäller försäkringen
dock i hela världen.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen
och betala premien. Du ska också tala om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss har förändrats.
Du är skyldig att följa de aktsamhetskrav som gäller för försäkringen och som framgår av försäkringsvillkoren. Aktsam
hetskrav är regler som beskriver vad du måste föra för att förebygga eller begränsa skada på katten. Om du inte följer
dessa regler kan du få lägre ersättning vid skada eller förlust. Läs mer om aktsamhetskraven i försäkringsvillkoret.

När och hur skall jag betala?
En nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar från den dag vi sänt premieavin till dig.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
– Försäkringen börjar gälla från det klockslag du tecknade försäkringen. Kan försäkringstiden inte fastställas när du
tecknade försäkringen börjar försäkringstiden alltid att gälla från och med kommande midnatt, alltså dagen efter
den dag du tecknade försäkringen eller från och med ett särskilt datum.
- Om försäkringsavtalet enligt lag blir giltigt först efter att du skriftligen accepterar vårt erbjudande om försäkring
börjar försäkringen gälla vid den tidpunkt som framgår av den offert vi skickar.
- Om vi begärt omedelbar premieinbetalning börjar försäkringen gälla dagen efter den dag då premien betalats.
Detta framgår i så fall av ditt försäkringsbrev.
– Försäkringstiden är alltid 3år och 3 månader om inte annat avtalats.
– Försäkringen börjar gälla för kattunge som överlåtits eller lämnas till en fodervärd från leveransen, dock tidigast
från 12 veckors ålder.
– Försäkringen upphör att gälla när katten blir 3 år och 3 månader.
Se villkoren för fullständig information.

Kan jag ångra köpet och hur skall jag säga upp avtalet?
– När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller utanför våra kontor, så kallat distansköp, har du möjlig
het att ångra köpet inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig.
– Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om din hund dör, säljs eller om ditt försäkringsbehov
bortfaller av andra skäl. Du kan också säga upp försäkringen i samband med förnyelsen. Vi kan säga upp försäkring
en om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller vid andra synnerliga skäl.
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Var gäller försäkringen?

