
 
 

I Gjensidige er det per i dag tre forskjellige veterinærforsikringer: 

 Hund 

 Hund Pluss 

 ”Eksisterende veterinærforsikring” – VET2000 

 

 

De to førstnevnte ble tilgjengelige for våre kunder 01.08.10. Se side 2 for nærmere 

informasjon om de mest vesentlige forskjellene. 

 

 

Vi har nå gått bort i fra egenandelsperioder og minimumsegenandeler. For nytegnede 

produkter (Hund og Hund Pluss) vil egenandelen alltid bestå av en prosentdel av de 

erstatningsberettigede utgiftene, se side 2. Egenandelsendringen er også gjennomført for 

”eksisterende veterinærforsikring”, denne gjelder fra kundens hovedforfall. Det vil si at noen 

kunder vil ha den nye egenandelsbestemmelsen samtidig som noen vil ha den gamle. Slik vil 

det være frem til 01.08.11. Dette medfører at dere må kontrollere prosentsatsen / 

minimumsegenandelen enten med kunden eller med oss hvis kunden skal betale egenandel 

hos dere før dere får tilbakemelding av oss i form av vår erstatningsberegning (ved direkte 

oppgjør). 

 

Det er dessverre ingen annen måte å gjøre slike endringer på, her råder 

Forsikringsavtaleloven. Det positive er at denne endringen, når den etter hvert gjelder for 

alle, er enkel å håndtere både for kunden, veterinærene og oss. For Hund Pluss er det mulig å 

velge en lavere eller høyere egenandel men erfaringsvis velger de fleste kundene 

standardegenandelen (25%/35% avhengig av yngre/eldre enn syv år). 

 

Vi mener at vi med Hund Pluss har utarbeidet en meget gunstig forsikring som vil erstatte de 

aller fleste sykdommer og skader som kan anses å være uforutsette, og er vår anbefalte 

forsikring. Egenrisikoen ved å eie en hund er dermed betydelig redusert. De som ønsker å ta 

en høyere egenrisiko, og dermed få en billigere forsikring, vil få en god dekning med 

produktet Hund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De mest vesentlige forskjellene på Hund og Hund Pluss er: 

 

 

 

 

Den ”eksisterende veterinærforsikringen” er fortsatt gjeldende og vil pr dags dato ikke gjøres 

om til Hund eller Hund Pluss automatisk. Den vil imidlertid kunne endres ved forespørsel fra 

kunde. I dekningsomfang er den mest lik Hund Pluss, dog med noen forskjeller.  

 

For fullstendig informasjon i forbindelse med skadesaker kan dere ta kontakt med oss på tlf 

03100, tastevalg 1-2-4. 

 

Dekningsbeskrivelse Hund Hund Pluss 

Tapt avls-/bruksverdi  Nei Ja, dekker forsikringssum hvis 
dekning for dette er valgt 

Forsikringssum veterinærutgifter 30.000 pr forsikringsår og/eller 
skadetilfelle 

30.000  
40.000 
50.000 pr forsikringsår og/eller 
skadetilfelle 
(Valgfri forsikringssum) 

Egenandel veterinærutgifter 25 %  
(35 % 7 år og eldre) 

20 - 35 %  
35 - 45 % for hund 7 år og eldre 
(Valgfri egenandel) 

Rehabilitering  Nei Ja, inntil kr 5.000 hvis dekning 
for dette er valgt 

Skade som følge av patellaluksasjon  Nei Ja, forutsatt sammenhengende 
forsikret fra før fylte 4 mnd 

Skade som følge av korsbåndskade  Nei Ja, forutsatt sammenhengende 
forsikret fra før fylte 4 mnd 
eller sammenhengende 
forsikret i mer enn 1 år. 

Utgifter til avlivning Ja, begrenset til kr 500 Ja 

Alternativ behandling (må være utført av 
veterinær) 

Nei Ja 

Undersøkelse ved hjelp av MR, MRI og CT Nei Ja, begrenset til kr 3.000 

Tannbehandling  Kun trekking av permanente 
tenner med fraktur 

Ja, men ikke trekking av 
melketenner og 
tannkjøttbetennelse 

Allergi Første gangs diagnostisering og 
vaksine (immunterapi), inntil kr 
3.000 

Ja, ingen sumbegrensning 

Livslang dekning for veterinærutgifter Nei Ja 

Merutgifter utenfor ordinær åpningstid Ja Ja 


