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Hundförsäkring
2019
Försäkringen för din bästa vän.
Självklart vill du att din hund ska få bästa möjliga vård om den råkar ut för en
olycka eller sjukdom, utan att du ska behöva tänka på kostnaden.
Hos oss finns hundförsäkringen i tre varianter – Hundförsäkring Bas, Mellan eller
Stor – för att du ska kunna välja det skydd som passar dig och din hund bäst.

Fördelar med försäkringen:
 Blandrashundar och rashundar har samma skydd
 Gäller utan karenstid
 Ersätter även cancerbehandling och kejsarsnitt för Chihuahua

Vem får teckna försäkringen?
Du kan teckna försäkring för en hund som du är ägare, delägare eller fodervärd till.
Hund Bas kan tecknas för alla hundar från sex veckors ålder. Försäkringen har ingen övre åldersgräns.
Mellan och Stor kan tecknas från det att hunden är sex veckor fram till den dag hunden fyller sju år.
Försäkringen har ingen karenstid utan gäller direkt från det att försäkringen tecknas, under förutsättning att
hälsodeklarationen godkänns.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen upphör när din hund säljs eller avyttras
på annat sätt. Ersättning för djur som stulits eller kommit bort gäller endast inom Sverige.

Vad ingår i försäkringen?
Ersättningsmoment

Bas

Mellan

Stor

Veterinärvårdsförsäkring vid olycksfall

20 000 kr

40 000 kr

60 000 kr

Veterinärvårdsförsäkring vid sjukdom

–

40 000 kr

60 000 kr

Rehabiliteringsförsäkring

–

–

Ersättning med upp till 5 000 kr
per försäkringsår för rehabiliterande behandling. Behandlingen
ska vara ordinerad/remitterad
av veterinär efter olycksfall eller
sjukdom.

Medicinförsäkring

–

–

Ersätter 75 % av kostnaderna
för receptbelagda läkemedel
som veterinär ordinerat. Ersättning med upp till 5 000 kr per
försäkringsår.

Skydd vid dolda fel
Gäller för Hundförsäkring Mellan och Stor om försäkringen tecknas innan hunden är fyra månader och ger
ersättning för medfödda eller ärftliga sjukdomar eller defekter. För att detta ska gälla krävs ett veterinärintyg
utan anmärkning från leveranstillfället.
Försäkringen kan även ge ersättning om hunden försäkras efter fyra månader, men då efter 12 månaders
karenstid från att försäkringen börjat gälla. Det innebär att ersättning inte ges för medfödd eller ärftlig sjukdom
eller defekt som visar sig under de första 12 månaderna.

Livförsäkring – valbart tillägg för Mellan och Stor
Beloppet kan högst uppgå till hundens gällande marknadsvärde. Kan lämna ersättning om din hund behöver
avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall. Livförsäkringen sänks med 20 % per år från det år hunden fyller
sju år och upphör vid tio års ålder*.
* För hundar av raserna Berner Sennenhund, Bullmastiff, Grand Danois, Grosser Schweizer Sennenhund, Irländsk Varghund, Napoletansk Mastiff,
New Foundlandhund och Skotsk Hjorthund upphör livförsäkringen vid utgången av det kalenderår som hunden uppnår åtta års ålder.

Självrisk
Självrisken är 1 600 kr + 25 % av kostnaderna. Har du flera skador inom en period av 125 dagar betalar du bara
den fasta självrisken en gång.

Så mycket kostar försäkringen
Premien beror på vilken storlek på försäkring du väljer, var du bor, vilken ras din hund har och om du väljer till en
livförsäkring. På lararforsakringar.se kan du räkna ut din premie.
Försäkringspremien aviseras tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund.

Rabatt för hundvalpar
Du får 40 % rabatt på premien till hunden blir ett år, och därefter 20 % rabatt
fram till hunden blir två år.
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Så här använder du försäkringen
Om du behöver uppsöka veterinär för att ditt djur är sjukt eller skadat så går det till så här:

➊ Meddela veterinären att ditt djur är försäkrat hos Sveland Djurförsäkringar (via Lärarförsäkringar).
➋ Veterinären kontaktar Sveland Djurförsäkringar för att se att du har en giltig försäkring, vilken
omfattning försäkringen har och om du är berättigad till ersättning för den sjukdom eller skada som
du har sökt vård för.

➌ Om du har rätt till ersättning så betalar du bara självrisken till veterinären.

FirstVet
I försäkringen ingår 3 kostnadsfria besök per år hos den
digitala veterinärkliniken FirstVet. De kan hjälpa dig att
bedöma ditt djurs vårdbehov eller med att få remiss till
specialist. Mer information hittar du på lararforsakringar.se.

Viktiga undantag
Försäkringen gäller inte för sjukdom eller skada som har funnits
innan försäkringen tecknades. Fullständiga villkor hittar du i Villkor
Djurförsäkring som kan laddas ner från vår webbplats. Dessa villkor
används vid all skadereglering.
Hundförsäkring Bas
Veterinärvårdsförsäkringen lämnar inte ersättning för
• alternativbehandling,
• avlivning, omhändertagande eller kremering,
• förebyggande behandling,
• fördyrande kostnader som inte är medicinskt motiverat,
• jouravgift under vardagar mellan klockan 8.00 och 18.00,
• komplikationer orsakade av behandling och vård som inte
omfattas av försäkringen,
• kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort,
• kostnader för resor, transporter eller inackordering,
• mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga,
• MR- (magnetresonans), CT- (datortomografi) och scintigrafi
undersökning,
• undersökning, behandlingar och vård av skador eller sjukdoms
tillstånd som inte omfattas av försäkringen.
Hundförsäkring Mellan och Stor
Veterinärvårdsförsäkringen ersätter inte följande:
• alternativbehandling,
• avlivning, omhändertagande eller kremering,
• exteriöra defekter som inte påverkar hunden,
• förebyggande behandling,
• jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är
medicinskt motiverat,
• komplikationer orsakade av behandling och vård som inte
omfattas av försäkringen,

•
•
•
•
•
•

kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort,
kostnader för resor, transporter eller inackordering,
kostnader för foder, schampo eller liknande produkter,
mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga,
navelbråck,
protesoperationer (till exempel höftledsprotes), implantat (till
exempel pacemaker) samt organtransplantationer,
• tandsjukdomar eller munhålans sjukdomar eller komplikationer
till dålig tandstatus/munhälsa, bettfel, tandsten, parodontit
(tandlossning) samt nednötta tänder,
• undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar
eller ovanor,
• Valpsjuka och Parvo i de fall hunden inte är vaccinerad enligt
vetrinärs rekommendation.
Rehabiliteringsförsäkringen i Hundförsäkring Stor lämnar inte
ersättning för:
• behandling för Valpsjuka och Parvo,
• behandling i förebyggande syfte, till exempel motionssimning,
• behandling utförd utomlands,
• behandling som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet,
• behandling som inte är i rehabiliterande syfte,
• kostnader för fakturering och intyg,
• mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga,
• receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel,
• resor, transporter, inackorderingskostnader.
Medicinförsäkringen i Hundförsäkring Stor ersätter kostnader för
receptbelagda läkemedel som köpts på apotek eller lämnats ut av
veterinär. För att ersättning ska utgå krävs att sjukdom eller
olycksfall omfattas enligt hundens veterinärvårdsförsäkring, samt
att veterinärvårdskostnaderna överstiger gällande självrisk.

Ångerrätt och uppsägning
Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem bekräftelsen. För att utnyttja ångerrätten kontaktar
du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.
Försäkringen avslutas då från den sista dagen i innevarande månad.

Om Lärarförsäkringar
Lärarförsäkringar är inget försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. Vi ägs av
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och upphandlar och tillhandahåller för
säkringar för dig som är medlem. Dessutom erbjuder vi pensions- och sparanderådgivning samt planering av pensionsuttag som en del av din medlemsservice.
Lärarförsäkringar är registrerade hos Bolagsverket, står under Finansinspektionens
tillsyn och förmedlar idag försäkringar upphandlade via Folksam, Trygg-Hansa och
Sveland Djurförsäkringar. Vi tar hand om all administration kring försäkringarna för
utom skadereglering och riskbedömning som sköts av försäkringsgivarna.
Vår verksamhet finansieras inte genom din medlemsavgift utan genom provision
eller förmedlingsersättning från försäkringsbolagen för att vi tar hand om rådgivning,
försäljning, administration och personlig service. Alla våra anställda har fast lön och
ingen individuell provision eller bonus. Lärarförsäkringars verksamhet är inte vinst
drivande utan eventuell vinst används för att förbättra servicen och erbjudandena till
dig och övriga medlemmar.
Mer information hittar du på lararforsakringar.se/om-oss.
Behandling av personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi
hanterar de personuppgifter som vi behöver för att kunna erbjuda och tillhandahålla
försäkringar och pensionstjänster som en del av din medlemsservice.
Personuppgifterna behandlas i huvudsak för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden
enligt avtal mellan oss, förbunden och försäkringsgivarna. Vi kan även behöva hantera
uppgifterna för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att fastställa, göra gällande eller
försvara ett rättsligt anspråk eller när vi har ett berättigat intresse av, eller samtycke för,
att hantera dina uppgifter.
Vi behandlar till exempel uppgifter som namn, personnummer, adress, hälsoinformation, medförsäkrad och annan relevant information. De grundläggande person
uppgifterna har vi fått från ditt fackförbund för att kunna tillhandahålla de försäkringar

och tjänster som du har tillgång till som medlem. Utöver det samlar vi i vissa fall in
kompletterande uppgifter som behövs för att teckna en specifik försäkring.
Dina personuppgifter sparas så länge vi behöver dem för det ändamål som de
samlats in för. Därefter raderar vi uppgifterna.
Vi lämnar personuppgifter till de försäkringsgivare som vi samarbetar med, idag
Folksam, Trygg-Hansa och Sveland Djurförsäkring, för att de bland annat ska kunna
hjälpa oss att reglera skador och göra riskbedömningar.
För att kunna fullfölja vårt uppdrag så kan vi också behöva överföra dina personuppgifter till bolag som vi samarbetar med för IT, telefoni, e-postkommunikation, postala utskick och kundundersökningar. Vi har då avtal som reglerar bolagets ansvar
för behandlingen av personuppgifterna.
Om vi har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina
personuppgifter överföras till ett land som inte har motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Vi vidtar då lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, till
exempel genom avtal med mottagaren för att säkerställa en korrekt behandling av
dina personuppgifter.
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar, hur de används och
att få ett registerutdrag med dessa uppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade eller rättade om de är felaktiga. Du kan även begära att hanteringen
begränsas eller invända mot hanteringen av uppgifterna, samt begära att få de uppgifter du själv har lämnat till oss överförda i elektronisk form.
Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter kan
du vända dig till vår kundservice på 0771-21 09 09. Du kan också vända dig till Lärarförsäkringars dataskyddsombud på dataskyddsombud@lararforsakringar.se. Om du
har klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till
Datainspektionen.
Läs mer om Lärarförsäkringars hantering av dina personuppgifter och dina rättigheter på lararforsakringar.se/gdpr.

Mina sidor

Har du frågor, kontakta oss!

Logga in på lararforsakringar.se
för att se vilka försäkringar du har
och hur de gäller.

Lärarförsäkringar
Box 5097, 102 42 Stockholm
0771-21 09 09
www.lararforsakringar.se

Anmälningsblankett Hundförsäkring 2018
Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter.
Skicka blanketten till: Frisvar, Svenska Lärarförsäkringar AB, Kund nr 20344512, 110 05 Stockholm

Jag vill teckna Hundförsäkring

Bas

Mellan

Stor

Jag vill ha en prisuppgift

Medlems namn

Medlems personnummer

Adress

Postadress

Medlems e-post

Medlems tel.nr dagtid (arbete, bostad el mobil)

Livförsäkring – Tillval för Hundförsäkring Mellan och Stor

Beloppet kan högst uppgå till hundens gällande marknadsvärde. Kan lämna ersättning om din hund behöver avlivas på grund av
sjukdom eller olycksfall.
Välj livvärde (inköpspris)

Jag vill teckna livförsäkring
Uppgifter om djuret
Djurets namn

Kön

Chipnr (ej obligatoriskt)

Född

Ras (Vid korsning ange raserna)

Regnr (ej obligatoriskt)

Avsedd användning

Djuret är
Egen uppfödning

Säljare

Tidigare försäkringsbolag

Tidigare försäkringsnr

Försäkringens omfattning

Om Ja, ange datum

Var

Anmärkning

Gällande till

Nej

Djuret veterinärbesiktigat
Ja

Inköpspris

inköpt

Har varit försäkrat tidigare
Ja

Inköpsdatum

Nej

Hälsodeklaration
Har djuret varit sjukt, skadat eller haft nedsatt användbarhet?
Har säljaren lämnat information om tidigare sjukdomar/skador djuret haft?		
Har djuret någon gång behandlats av veterinär?
Om Ja, ange för vad och när:

Behandlas ditt djur med något läkemedel?
Om Ja, ange vad:

Har djuret haft problem vilka veterinär ej anlitats för?
Om Ja, ange för vad och när:

Har försäkringsersättning utbetalats någon gång?
Om Ja, ange vad:

Är ditt djur fullt frisk i dag?
Om Nej, ange orsak:

Medlems personnummer

Datum

Medlems underskrift

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Vet ej

