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5 Hva som ikke dekkes

Sikkerhetsforskrifter
Selskapet er helt eller delvis uten ansvar
dersom en sikkerhetsforskrift er overtrådt.
Hvilke sikkerhetsforskrifter som er avtalt,
fremgår av forsikringsbevisets del 2.

1 Hvem forsikringen gjelder for

Det utbetales ikke erstatning:
• Ved sykdom som oppstår tidligere enn 20
dager etter at forsikringsdekningen trådte i
kraft.
• Ved sykdom eller skader som forelå eller
var påbegynt da forsikringen trådte i kraft.
Heller ikke for skjulte feil, uansett når
feilen først kunne observeres.

Forsikringen gjelder for forsikringstaker.

6 Erstatningsregler

2 Hvor forsikringen gjelder

6.1 Skademelding

Forsikringen gjelder i Norden.

Skade meldes på
www.landkreditt.no/forsikring

3 Hva som er forsikret

eller kontakt oss på telefon 23

Forsikringen omfatter dyr som er angitt i
forsikringsbeviset.

4 Hva som er dekket
Det kan utbetales erstatning når dyr, som følge
av plutselig og uforutsett skade:
• dør som følge av ulykke eller sykdom
• blir så syk eller skadet at den må avlives
av dyrevernhensyn, jamfør
Dyrevernloven.
• totalkasseres ved den offentlige
kjøttkontroll
• kommer bort
• hanndyr som beviselig har vært
bedeknings- og befruktningsdyktig mister
en av disse egenskapene
Sykdom defineres som redusert fysisk tilstand
som skyldes bakterier, virus, sopp og parasitter
samt ikke påvisbare sykdomsfremkallende
smittestoffer. Fødselskomplikasjoner inngår i
sykdomsbegrepet.
Ulykke defineres som fysisk skade oppstått
ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet,
herunder også fôrforgiftning og
ventilasjonssvikt.

00 08 00

Er det oppstått skade, skal sikrede melde fra til
selskapet uten ugrunnet opphold.
Sikrede mister retten til erstatning dersom
kravet er meldt senere enn ett år etter at
sikrede fikk eller burde fått kjennskap til
skaden jamfør Forsikringsavtaleloven
4-10,
8-5 og
8-6.
Bortkomst skal meldes til politiet. I tillegg skal
dyret etterlyses ved annonsering. Selskapet
kan kreve at også andre skader skal meldes til
politiet.
6.2 Erstatningsregler
Erstatning utbetales når selskapet har mottatt
opplysninger og utført nødvendige
undersøkelser for å kunne vurdere
erstatningen. Forsikringsavtaleloven paragraf
6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende:
6.2.1 Forsikringsverdi
Forsikringsverdien settes til hva det ville koste
å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige
tilsvarende, dyr. Kostnadene beregnes etter
prisene på skadedagen.
6.2.2 Erstatningsberegning
Skade erstattes med forsikringsverdien
begrenset oppad til forsikringssum angitt i
forsikringsbevis.
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7 Selskapets rett til oppsigelse

Det gjøres fradrag for verdien av det som
eventuelt kan brukes eller selges.

Selskapet kan si opp forsikringsavtalen med to
måneders varsel etter skade.

6.2.3 Dyr som kommer til rette
Kommer dyr til rette etter at erstatningen er
betalt, kan den sikrede beholde dyret mot å
betale erstatningen tilbake. I motsatt fall tilfaller
dyret selskapet.
6.3 Regler ved død/avliving
Avliving
Dersom undersøkelse av dyret med
tilgjengelige diagnostiske hjelpemidler og
behandling ikke fører frem, og dyret må avlives
av dyrevernhensyn, skal en begrunnet attest
fra veterinær fremlegges.
Avlivningen skal foretas av eller i samråd med
veterinær.

Død
Hvis dyret dør plutselig eller blir så alvorlig
skadet at det må avlives før veterinær er
kommet til stedet, skal hendelsen bekreftes av
to uhildede personer.

6.4 Selskapets renteplikt
Sikrede har krav på renter av erstatning etter
forsikringsavtalelovens paragraf 8-4.
6.5 Egenandel
Det trekkes ingen egenandel.
6.6 Eierskifte
Forsikringen opphører ved eierskifte.
6.7 Opplysninger om dyret
Ved sykdom eller skade har selskapet rett til å
besiktige dyret samt å kontrollere dyrets IDmerking.
Selskapet har rett til å innhente alle
opplysninger om dyret fra behandlende og
tidligere behandlende veterinær og andre
sakkyndige.
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