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Livsforsikring

• Hunder/katter som er mellom 5 uker og 10 år.

Hund/katt

Det utbetales erstatning dersom hund/katt

• Dør som følge av tilfeldig og plutselig 
ulykke eller sykdom.

• Blir så syk eller skadet at den må avlives 
av dyrevernmessige hensyn, jf
Dyrevernloven.

Hund

Det utbetales erstatning dersom hund

• Blir borte

• Er forsikret sammenhengende i selskapet 
fra før den er fylt 4 måneder, og dør eller 
avlives av dyrevernhensyn, 

Veterinærutgifter

Hunder/katter som er mellom 5 uker og 10 år.

Hund/katt

Selskapet erstatter nødvendige utgifter, inntil 
den oppgitte forsikringssummen, til 
veterinærmedisinsk undersøkelse og 
behandling av ulykkesskade og sykdom hos 
hund/katt.

Innenfor avtalt forsikringssum erstattes også 
utgifter til:

• Avliving i forbindelse med 
erstatningsmessig ulykke/sykdom.

• Ett keisersnitt i dyrets levetid (se likevel 
unntak i punkt 4.2.3)

• Kastrering/sterilisering ved følgende 
påviste sykdom- mer: fødselsskader, 
vaginalprolaps, livmorbetennelse, 
prostatasykdommer, perinealbrokk, 
analadenom, og kreftsykdommer i testikler,
vagina eller eggstokker.

• Medisiner og materiell som veterinæren 
selv anvender samt nødvendig opphold på
dyrehospital/-klinikk.

• Trekking av ulykkes skadede tenner.

Se vilkår for fullstendig dekningsoversikt

Hund

Dersom hunden dyret har vært 
sammenhengende forsikret i selskapet fra før 
den er fire måneder, omfattes også behandling
ved medfødte sykdommer, patellaluksasjon, 
osteochondrose (OCD), albueleddsarttrose 
(AA) og hofteleddsdysplasi (HD). Ved HD må 
det dokumenteres at begge foreldre er 
frirøntget.

Avliving

Utgifter til nødvendig obduksjon erstattes med 
inntil kr 1.500.

Egenandel i en egenandelsperiode er:

Dyrets alder Egenandel i %

Yngre enn 7 år 20 %, minimum kr 1 000

Eldre enn 7 år 30 %, minimum kr 1 000

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, 
organisasjonsnummer 994 288 962. 
Forsikringene administreres av Tide Forsikring 
AS organisasjonsnummer 991 921 737.




