Jaktjournalens
Försäkringsservice
Villkor Avelstillägg
För i SKK stamboksförd och registrerad tik gäller
följande
• Kostnader för komplikationer vid dräktighet och
förlossning. Högst två kejsarsnitt ersätts.
• Veterinärvårdskostnader vid fertilitetsutredning för tik
som inte blir dräktig.
• Behandling av svaga valpar i direkt samband med
förlossning eller kejsarsnitt.
Självrisk och ersättningsregler som i
veterinärvårdsförsäkringen.
För oregistrerade tik gäller följande:
• Ett kejsarsnitt (under förutsättning att tiken inte tidigare
är snittad)
• Förlossningskomplikationer
• Behandling av svaga valpar i direkt samband med
förlossning eller kejsarsnitt
Självrisk och ersättningsregler som i
veterinärvårdsförsäkringen.
Karenstid
Försäkringen gäller inte om tiken insjuknar eller drabbas
av förlossningskomplikationer inom 20 dagar från
försäkringens begynnelsedag.
Dolda felförsäkring
Gäller för samtliga registrerade valpar efter tik med
Avelstillägg, under förutsättning att tiken är försäkrad
med Avelstillägg vid valparnas födsel och vid
skadetillfället,
Skulle försäkringen upphöra på grund av tikens död
kvarstår skyddet för valparna under den tid som avtalet
gäller enligt Dolda felförsäkringens mom. 5. Omförsäkras
tiken av annan person måste uppfödaren av eventuella
valpar yngre än två år teckna separat Dolda felförsäkring.
Om en valp betingar ett värde över 12 000 kr måste
separat Dolda felförsäkring tecknas.
OBS! Om tiken säljs eller försäkras i fodervärds namn
måste separat Dolda felförsäkring tecknas.
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Veterinärvård valp
Försäkringen ersätter kostnader för undersökning,
behandling och vård på grund av sjukdom eller
olycksfall*. Försäkringen gäller för i SKK
stamboksförd och registrerad valp efter tik med
Avelstillägg. Försäkringen träder i kraft tidigast den
dag valpen uppnår fem veckors ålder och upphör 7
dagar efter leveransdagen, dock senast den dag valpen
uppnår tolv veckors ålder. Högsta ersättningsbelopp är
12 000 kr per valp och försäkringsperiod. Övriga
villkor och ersättningsregler se villkoren för tikens
veterinärvårdsförsäkring.
* Då tiken endast är försäkrad mot olycksfall gäller
detsamma för valp.
Livkompensation Valp.
Försäkringen gäller enligt villkoret för
Valpkullsförsäkring 2018 med nedanstående
ändringar/tillägg.
Försäkringen träder i kraft tidigast den dag valpen
uppnår fem veckors ålder.
Försäkringen ersätter avlivad valp med högst 12 000
kr. För att ersättning skall utgå, skall den enligt
veterinärintyg defekta valpen avlivas inom en månad
från att defekten upptäckts.
Valpkompensation utgår inte
• för defekt som upptäcks vid normal
veterinärbesiktning inför leverans
• om föräldradjurens parning är oförenlig med SKK:s
grundregler
• om samma kombination tidigare har lämnat defekten
• om modertiken i parningar med två olika hanhundar
tidigare lämnat defekten

