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1 Allmänt 
Försäkringstagaren skall vara bosatt i Sverige, Norge, på 
Åland eller i Finland.
 
Försäkringen gäller för försäkringstagare som försäkrar 
hel valpkull som är registreringsberättigad i Svenska 
Kennelklubben (SKK). Försäkringen ersätter så kallade 
dolda fel, det vill säga medfödda eller förvärvade 
sjukdomar eller defekter, som inte visat symtom före 
leverans och som inte kunnat upptäckas vid 
veterinärbesiktning inför leverans, men som enligt 
veterinärmedicinsk expertis måste ha funnits eller varit 
påbörjade vid leveranstillfället. Med dolt fel avses inte 
sjukdomar av ärftlig eller misstänkt ärftlig karaktär 
som utvecklas först efter leveranstillfället. 
 
Försäkringen träder i kraft för såld eller genom 
fodervärdsavtal överlåten valp från och med den dag 
valpen avlämnas till köparen eller fodervärden. Valpen 
ska vid leveransen vara veterinärbesiktad och 
veterinärintyget får inte vara äldre än sju dagar (gäller 
även vid omleverans). För exporterad valp gäller 
försäkringen som om valpen sålts i Sverige. 
 
Det är viktigt att veterinärintyget inte är äldre än sju 
dagar vid leverans och att valpen besiktas om vid 
senare leverans eller omleverans. 
 
För egen veterinärbesiktad valp gäller försäkringen från 
och med åtta veckors ålder. För egen valp som 
besiktats efter åtta veckors ålder gäller försäkringen 
från och med veterinärintygets datum. 
 
2 Dödsfallsförsäkring 
Försäkringen betalar ersättning för valp som dör eller 
enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas på 
grund av en defekt som uppfödaren blivit ansvarig för 
mot köpare eller fodervärd. Livförsäkringen gäller även 
då egen valp dör eller enligt veterinärmedicinsk 
expertis måste avlivas på grund av medfött, dolt fel. 
 
3 Veterinärvårdsförsäkringen  
Ersätter kostnader för av veterinär utförd behandling 
och vård av defekter på valp som uppfödaren blivit 
ansvarig för mot köpare eller fodervärd. Kostnaden för 
medicin ersätts också. Veterinärvårdsförsäkringen är 
utan självrisk. För egen valp ersätts kostnader vid 
behandling och vård på grund av medfödd defekt eller 
förvärvad defekt som inte visat symtom tidigare eller 
kunnat upptäckas vid valpbesiktningen, men som enligt 
veterinärmedicinsk expertis, måsta ha funnits eller varit 
påbörjad då. 
 
 
 
 

4 Försäkringsbelopp  
Dödsfallsbeloppet ska motsvara försäljningspriset per 
valp. Veterinärvårdskostnader ersätts med högst anmält 
livförsäkringsbelopp per valp och försäkringsperiod. 
 
5 Försäkringen upphör  
För överlåten valp tre år och en månad efter 
leveransdagen. 
För egen valp då den uppnår tre år och tre månaders 
ålder. 
 
6 Doldafelförsäkring gäller inte för:  
• Anmärkningar och följder av anmärkningar i 

veterinärintyg som utfärdats i samband med 
valpleverans eller vid besiktning av egen valp 
samt för anmärkning i intyg från ögon-
undersökning.  

• Sjukdom eller skada som är ersättningsbar enligt 
Jaktjournalens Jakthundsförsäkring, även om 
sådan inte har tecknats.  

• Höftledsdysplasi.  
• Osteokondros.  
• Fel som inte påverkar hundens hälsa eller 

funktion som sällskapshund (t ex kryptorkism, 
navelbråck).  

• Om föräldradjurens parning är oförenlig med 
SKK:s grundregler.  

• Om en valp i tredje kullen efter samma tik 
drabbas av defekt som uppkommit i de tidigare 
kullarna och uppfödaren känt till detta eller borde 
ha känt till detta vid parningstillfället.  

• Kostnader för resor och transporter.  
• Mervärdesskatt (moms) då försäkringstagaren är 

momsredovisningsskyldig.  
• Psykiska sjukdomar, lynnesfel och beteende-

rubbningar. 
 
7 Skada 
Vi behöver skadeanmälan med veterinärintyg, kopia av 
överlåtelseavtalet och valpens veterinärintyg från 
besiktningen i samband med överlåtelsen. 
Vid dödsfall vill vi också ha obduktionsutlåtandet. 
Avlivnings- och obduktions kostnad samt kostnad för 
normalkremering betalas vid ersättningsbar skada. 
 
Det är viktigt att du behåller en kopia på valparnas 
veterinärintyg och köpeavtal. Dessa ska alltid bifogas 
vid skada. 
 
Försäkringsgivare är Försäkrings AB Solid 
 
 


