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Innledning
Her forklares enkelte begreper som brukes i dette dokumentet.

4. Skade som kan
kreves dekket av andre

Oss/vi/vår

Ved tap/utgifter som helt eller delvis erstattes av andre,
reduseres erstatningen forholdsmessig.

Herved forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial av Gjensidige
Forsikring ASA, Norge.

5. Krigs-, jordskjelv- og atomulykker

Dogley
Herved forstås Dogley ApS, som har inngått forsikringsavtalen
med oss.

Hundeeier/hundepasser
Herved forstås de brukere av Dogley.com som har inngått
avtale gjennom bookingsystemet om passing av hund.

Forsikringstiden/Passperioden
Herved forstås perioden hvor hundepasseren har ansvar for
hunden ifølge bookingbekreftelsen fra Dogley. Forsikringen
dekker skade inntruffet i denne perioden.

1. Hvem er sikret
Sikret er Dogley ApS og deres brukere.

2. Hvor gjelder forsikringen
Forsikringen gjelder i Danmark, Norge og Sverige
(dog ikke Grønland og Færøyene).

3. Ved skade
Skjer det en skade (tingskade, sykdom eller ulykke)
skal den meldes så rask som mulig til dogley via e-mail til
info@dogley.com.

3.1 Ved sykdom eller ulykke skal:
• hundepasseren så langt det er mulig å begrense eller
avverge videre skadeomfang. Vi kan beslutte
foranstaltninger med samme formål.
• dyrlegens, dyrehospitalets eller klinikkens spesifiserte og
kvitterte regning påført diagnose vedlegges anmeldelsen.
Hundens rase, navn, evt. stamboknummer og tattoo/IDnummer skal fremgå av regningen fra dyrlegen.
Unnlatelse av å etterkomme ovennevnte forskrifter kan få
betydning for våre erstatningsforpliktelser jf. Forsikrings
avtalelovens regler om dette, og medføre reduksjon eller
bortfall av erstatning.

Forsikringen dekker ikke skader som følge av:
a. Krig, krigslignende forhold, nøytralitetskrenkelser,
borgerkrig, opprør eller borgerlige uroligheter.
Forsikringen dekker dog i inntil 1 måned fra konfliktens
utbrudd, hvis forhold av den nevnte karakter inntreffer i et
land, hvor den forsikrede oppholder seg på reise utenfor
Norge. Forsikringen dekker heller ikke skader, som skjer som
følge av, at den forsikrede foretar reiser til land som
befinner seg i en av de nevnte situasjoner.
b. Jordskjelv eller andre naturforstyrrelser i Norge.
c. Utløsning av atomenergi eller radioaktive krefter.

6. Hva som er dekket
6.1 Akutt oppstått sykdom og ulykke
Forsikringen dekker nødvendige utgifter som følge av sykdom
eller ulykke oppstått i forsikringstiden, begrenset til:
a. undersøkelse og behandling av hunden hos veterinær,
herunder opphold på dyrehospital eller klinikk
b. undersøkelse og behandling av hunden hos veterinær i
forbindelse med tannskade som følge av ulykke
c. medisiner som veterinæren gir hunden under
konsultasjonen eller innleggelsen, og medisiner som
veterinæren utleverer eller foreskriver til bruk i opp til 30
dager etter sykdomstilfellet/ulykken
d. forbindinger, bandasjemateriell, halskraver o.l. når dette
benyttes i umiddelbar sammenheng med sykdom eller
ulykke
e. gjenopptrening, foreskrevet av veterinær, som skjer i direkte
sammenheng med behandling av sykdom eller ulykke.
Med ulykke forstås en fysisk skade på hunden forårsaket av en
plutselig ytre påvirkning. Tannskade, sluking av gjenstander og
akutt forgiftning anses som ulykke.

6.2 Dødsfall/bortkomst
Forsikringen dekker nødvendige utgifter vedrører dødsfall og
bortkomst i forsikringstiden, begrenset til:
a. Avliving og standard kremering
b. Erstatning for hunden

7. Hva som ikke er dekket

8. Forsikringssummer og egenandel

7.1 Skadetilfelle utenfor passperioden

8.1

Det utbetales ikke erstatning ved sykdom eller ulykke som oppstår
utenfor passperioden.

For veterinærutgifter er erstatningen begrenset til 25 000 kroner for
hver passperiode. For dødsfall og bortkomst er erstatningen
begrenset til 10 000 kroner.

7.2 Øvrige unntak
Det utbetales ikke erstatning:
a. til kastrering eller sterilisering som ikke er medisinsk begrunnet,
eller som følge av komplikasjoner av slik behandling.

8.2
Det er er ingen egenandel for erstatning på hundeforsikringen.

b. til fødselshjelp, herunder keisersnitt, eller som følge av
komplikasjoner av slik behandling.
c. til behandling av dysplasi, paradentose, kosmetiske inngrep,
medisinske bad (f.eks. ved behandling for midd, lopper, lus o.l.).
d. til behandling som ikke er medisinsk begrunnet f.eks. ved
atferdsproblemer.
e. for skader hunden har fått under deltagelse i konkurranse eller
trening til konkurranse.
f. for medisiner som veterinæren utleverer eller foreskriver til bruk
senere enn 30 dager etter skadetilfellet
g. for medisinsk fôr og annet fôr foreskrevet av veterinær.
h. for kemoterapi og strålebehandling.
i.

for MR- og CT-skanning.

j. for behandling og medisin til behandling av kroniske
sykdommer, herunder følgelidelser.
k. for livsforlengende behandling.
for utgifter til oppfølgende behandling m.v. som ligger lengre
enn 30 dager etter passperioden.
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