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Dogley försäkring

Inledning 

Begreppsförklaringar
Nedan förklaras begrepp som förekommer i detta dokument.

Oss/Vi/Vår
Härmed avses Gjensidige Försäkring, svensk filial till Gjensidige 
Forsikring ASA, Norge.

Dogley
Härmed avses Dogley ApS, som har ingått försäkringsavtalet med oss.

Hundägare/Hundpassare
Härmed avses de brukare av dogley.com som har ingått avtal 
genom bokningssystemet om passning av hund.

Försäkringstiden/Passningsperioden
Härmed avses perioden när hundpassaren har ansvar för hunden 
enligt bokningsbekräftelsen från Dogley. Försäkringen gäller för 
skada som inträffar inom denna period.

3. I händelse av skada
Inträffar en skada (sakskada, sjukdom eller olycksfall) skall denna 
utan dröjsmål anmälas till Dogley via e-post info@dogley.com

3.1
När det gäller anmälan av skador (sjukdom och olycksfall) på 
hundförsäkringen:

• skall hundpassaren så långt som möjligt begränsa och avvärja 
skada (sjukdom och olycksfall). Kostnader skall i förväg 
godkännas av oss.

• skall veterinärens, djursjukhusets eller klinikens specificerade 
räkning (inklusive konstaterad diagnos) bifogas anmälan. 
Hundens ras, namn och eventuellt registreringsnummer och 
tatuering-/tång-/microshipsnummer skall framgå på räkningen 
från veterinären.

Underlåtenhet att följa ovan nämnda föreskrifter kan innebära att 

ersättningen sätts ned eller helt uteblir. 

4. Om skada kan ersättas genom annan 
försäkring
Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bolag, är 
varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget 
ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte rätt till högre 
ersättning från bolagen än som sammanlagt svarar mot skadan. 
Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvaret 
mellan bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

5. Krigs-, jordskalv- och atomskador
Försäkringen ersätter inte skador till följd av:

a.  krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, politiska 
oroligheter eller uppror. 

b.  jordskalv eller andra naturkatastrofer
c.  c) atomkärnprocess eller utsläpp av radioaktivitet 
 

Ansvar för skada orsakad av den 
passade hunden

7. Vad försäkringen inte gäller för
7.1
Försäkringen ersätter inte skada

a. som hundpassaren har medverkat till genom grov oaktsamhet 
b. på byggnadsdel, fordon och liknande föremål som inte hör till 

en privat bostad.

8. Försäkringsbelopp och självrisk
8.1
Försäkringen lämnar ersättning med maximalt 5 000 kr per 
passningsperiod.

8.2
Försäkringen gäller med en självrisk om 500 kr per skada som dras 
av från ersättningen.

Försäkring vid bokning av hundpassning och rastning via Dogley.com

1. Vem är försäkrad
Försäkringen gäller för Dogley ApS och deras brukare.

2. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Sverige, Norge och Danmark (dock 
inte på Grönland eller Färöarna).

6. Vad försäkringen gäller för
6.1 Lösöre
Försäkringen ersätter skada som den passade hunden 
orsakat på hundpassarens personliga lösegendom. 

Med personliga lösegendom avses här t.ex. kläder, möbler, 
lösa mattor, elektronisk utrustning och liknande föremål 
som hör till en privat bostad.
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Hundförsäkring

10. Vad försäkringen inte gäller för
10.1 Skada som inträffar utanför 
passningsperioden
Ersättning lämnas inte för sjukdom eller olycksfall som inträffar 
utanför passningstiden. 

10.2 Övriga undantag
Ersättning lämnas inte för:

a.  kastrering eller sterilisering, när detta inte är medicinskt 
motiverat, liksom komplikationer till följd av detta

b. hjälp vid förlossning, inklusive kejsarsnitt, liksom komplikation till 
följd av detta

c. behandling av dysplis, paradentose, kosmetiska ingrepp, 
medicinska bad (t.ex. vid ohyra) 

d. behandling som inte är medicinskt motiverad  
(t.ex. vid beteendeproblem) 

e. skador som drabbar hunden i samband med deltagande i 
tävling, lopp eller träning för detta.

f. medicin som lämnas ut eller ordineras för användning efter  
30 dagar från skadetillfället 

g. medicinskt foder och foder ordinerat av veterinär
h. kemoterapi och strålbehandling
i. MR- och CT- skanning 
j. behandling av och medicin för kroniska sjukdomar, inklusive 

följdbesvär 
k. livsuppehållande behandling 
l. kostnader för uppföljande behandling etc. som sker mer än  

30 dagar efter passningsperioden

11. Försäkringsbelopp och självrisk
11.1 
För varje passningsperiod är den maximala ersättningen begränsad 
till 25 000 kr.

För dödsfall och försvinnande är den maximala ersättningen 
begränsad till 10 000 kr.

11.2 
Hundförsäkringen gäller utan självrisk.

9. Vad försäkringen gäller för
9.1 Akut sjukdom och olycksfall
Försäkringen ersätter nödvändiga kostnader som gäller 
akut sjukdom och olycksfall som uppstår under 
försäkringstiden för:

a.  undersökning och behandling av hunden hos veterinär i 
samband med akut sjukdom och olycksfall, inklusive 
uppehåll på djursjukhus eller klinik

b. undersökning och behandling av hunden hos veterinär i 
samband med tandproblem till följd av olycksfallsskada

c. den medicin som veterinär ger hunden under besök 
eller inläggning samt den medicin som veterinär 
tillhandahåller eller föreskriver för användning i upp till 
30 dagar efter sjukdomstillfället/ olycksfallet

d. nödvändiga kostnader för förband, stödremmar, 
nackstöd och liknande som har direkt samband med 
akut sjukdom eller olycksfall

e. av veterinär ordinerad rehabilitering som har direkt 
samband med behandling av akut sjukdom eller 
olycksfall

f. kostnader för avlivning i de fall detta rekommenderas 
av veterinär

Med olycksfall avses en fysisk skada på hunden som 
orsakats av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. 
Tandskador, svalda föremål och akut förgiftning betraktas 
också som olycksfall. 

9.2 Dödsfall och försvinnande
I samband med dödsfall och försvinnande som inträffar 
under försäkringstiden ersätter försäkringen nödvändiga 
kostnader för:

a. standardkremering
b. ersättning för hunden 
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Gjensidige Försäkring 
Postadress: 
Gjensidige Försäkring 
Box 3031 
103 61 Stockholm 
Telefon 0771-326 326 
Email info@gjensidige.se

Gjensidige Skador 
Postadress: 
Gjensidige Skador 
Box 4430 
203 15  Malmö 
Telefon 0771-326 326 
E-mail: skador@gjensidige.se

En svensk filial till: 
Gjensidige Forsikring ASA 
Postadress: 
Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo 
ORG-nr. 995 568 217


