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  Försäkring för hund 

    Faktablad för försäkringsprodukt 

    

Företag:  Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt, org.nr 545000-7165                  Produkt:  Varsam Djurförsäkring  |  Hund Liten  
 

Försäkringen marknadsförs av försäkringsdistributören Varsam Försäkring i samarbete med försäkringsgivaren Sveland Djurförsäkringar. 

Detta produktfaktablad ger en kortfattad beskrivning av försäkringen. Produktfaktabladet är inte en fullständig beskrivning av vad 

försäkringen täcker och inte täcker och tar inte hänsyn till dina individuella anpassningar. Det är ditt försäkringsbrev tillsammans med de 

fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. De fullständiga försäkringsvillkoren samt för- och efterköpsinformation kan 

du hämta på www.varsamforsakring.se eller beställa via försäkringsdistributörens kundservice på telefonnummer 0500 - 10 10 20.    

 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Varsam Djurförsäkring Hund Liten är en begränsad försäkring med skydd för olycksfall, såsom trafikskador, bitskador och akuta 

förgiftningar. Se försäkringsbrev och Allmänt villkor Djur i kombination med Särskilt villkor Hund Liten för fullständig information. 

 

 Vad ingår i försäkringen? 

 ✓  Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för nödvändig undersökning, behandling och vård på grund av 

       olycksfall. Hunden ska vid veterinärbesöket visa kliniska symptom på sjukdom eller skada. Sker vården eller 

       behandlingen i Sverige, ska veterinären vara legitimerad i ett nordiskt land.  

 ✓  Veterinärvårdsförsäkringen har ingen övre åldersgräns, utan gäller under hundens hela liv om hunden har 

       varit försäkrad utan avbrott. 

 

Vad ingår inte i försäkringen? 

X  Förebyggande behandling. 

X  Försäkringen ersätter inte medicin som är utskriven på recept eller som är utlämnad av veterinär. Den ersätter  

      heller inte medicinskt foder, schampo eller andra liknande produkter.  

X  Försäkringen gäller inte vid sjukdom eller skadefall som fanns innan försäkringen trädde i kraft. Försäkringen gäller 

      inte för dolda fel, oavsett när sjukdomen eller skadan upptäcktes. 

X  Undersökning, behandlingar och vård av skador eller sjukdomstillstånd som inte omfattas av försäkringen. 

X  Försäkringen har en karenstid som är 24 timmar om inte annat framgår av villkoret. Karenstid innebär att 

      försäkringen inte ersätter olycksfall som har uppkommit under karenstiden från det att försäkringen trädde i kraft. 

X  Avlivning och omhändertagande. 

X  MR- (magnetresonans), CT- (datortomografi) och scintigrafiundersökning. 

X  Jouravgift under vardagar mellan klockan 8.00 och 18.00. 

Se villkoren för fullständig information om övriga undantag. 

 

   Finns det begränsningar i vad försäkringen täcker? 

 ! Försäkringen ersätter endast för kostnader gällande nödvändig undersökning, behandling och vård på grund av  

     olycksfall. Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar den försäkrade hunden genom plötslig, ofrivillig 

     och oförutsedd, yttre händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. 

     Främmande föremål som fastnat i mage eller tarm, samt förgiftning av exempelvis glykol räknas som olycksfall. 

 ! Maxersättning för veterinärvårdsförsäkringen är 20 000 kr. 

 ! Tandfraktur på permanenta tänder orsakade av olycksfall, ersätts med högst 5 000 kr efter att fast och rörlig 

     självrisk avdragits.  

 



Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt Organisationsnummer: 545000-7165 E-post: djur@sveland.se 
Box 199, 221 00 Lund                                                                        Bankgiro: 5604-4530                                                                                               www.sveland.se 
Telefon 046-276 92 00                                                                      Fax: 0101-50 55 44                                                                                                   Säte: Lund 

 Var gäller försäkringen? 

 ✓  Försäkringen gäller inom Norden. 

 ✓  Försäkringen gäller inom övriga EU/EFTA-området i högst ett år. 

 

 

 Vilka är mina skyldigheter? 

 •  Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på frågor som vi behöver veta för din försäkring och du ska betala din 

     försäkringspremie. Om det sker förändringar i dina uppgifter, ska du kontakta oss. 

 •  Du är skyldig att följa de aktsamhetskrav som gäller för försäkringen och som framgår av försäkringsvillkoren. 

     Aktsamhetskrav är regler som beskriver vad du måst göra för att förebygga eller begränsa skador och sjukdomar 

     på djuret. Om du inte följer dessa regler, kan du få en lägre ersättning vid skada eller förlust. 

     Läs mer om aktsamhetskrav i ditt försäkringsvillkor. 

  

 

 När och hur ska jag betala? 

 En nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar från den dag som vi skickade premieavin till dig.  

 Du kan välja att betala din försäkring helårsvis via pappersfaktura, eller månadsvis via autogiro. 

 Om premien inte betalas i rätt tid säger vi upp försäkringen skriftligen, att upphöra 14 dagar därefter. 

 Om du betalar inom dessa 14 dagar fortsätter försäkringen att gälla. 

 

 

 När börjar och slutar försäkringen att gälla? 

 Försäkringen börjar att gälla från klockslaget då du tecknade försäkringen. Om vi inte kan fastställa vilket klockslag 

 som du tecknade försäkringen, börjar försäkringen att gälla från och med kommande midnatt. 

 Försäkringen gäller alltid ett år om vi inte har avtalat annat. Avslutar du inte försäkringsavtalet under året,  

 förnyar vi det automatiskt efter ett år. 

 Vid telefonförsäljning där försäkringsdistributören kontaktat dig i syfte att ingå ett avtal, blir försäkringsavtalet 

 giltigt först efter att du har accepterat erbjudandet skriftligen. 

 

 

 Kan jag ångra köpet och hur säger jag upp avtalet? 

När du har gjort ett så kallat distansköp, alltså när du har köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller 

utanför våra kontor, har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar. Kontakta försäkringsdistributören om du 

vill ha hjälp med att nyttja ångerrätten (telefon 0500 – 10 10 20, www.varsamforsakring.se). 

Om din hund dör, säljs eller om ditt behov av försäkring upphör av andra skäl, har du rätt att säga upp din  

försäkring. Du kan också säga upp din försäkring i samband med att den ska förnyas. Vi har rätt att säga upp 

försäkringen om du grovt åsidosätter dina skyldigheter eller vid andra synnerliga skäl.   

  

 

  

  

  


