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EL110 Vakuutuksen sisältö

•
•

Pohjantähtiturvan seuraeläinvakuutus on vakuutuskirjassa
mainittu nimellä Eläinturva.

eläimen kuolema
eläimen hoitokulut

Lisäksi eläinturvaan voidaan valita koiralle eläimen katoamisriski
ja sen korvauslajiksi eläimen kuolema.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö on määritelty
vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa. Vakuutusehdot
muodostuvat näistä Seuraeläinvakuutuksen lajiehdoista ja
Pohjantähden yleisistä sopimusehdoista. Jos sopimuksessa
poiketaan vakuutusehdoista, mainitaan siitä vakuutuskirjassa.

Muu seuraeläin ja eläinryhmä voidaan vakuuttaa ainoastaan
tapaturmaisen kuoleman varalta.
Vakuutusturvan sisältö eli vakuutukseen valitut riskit ja niihin
liittyvät korvauslajit vakuutusmäärineen on merkitty
vakuutuskirjaan.

Vakuutetut kohteet ja niille valittu vakuutusturva on merkitty
vakuutuskirjaan.

Vakuutustapahtuma on vakuutetun riskin toteutuminen eli
valitusta turvasta riippuen eläimen sairaus, tapaturma tai
katoaminen. Vakuutustapahtuman katsotaan sattuneen sinä
ajankohtana, jolloin vammautuminen on tapahtunut tai sairaus
eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan on alkanut
riippumatta siitä, milloin vammautuminen tai sairaus tai niiden
oireet on ensimmäisen kerran todettu.

EL120 Keskeisiä määrityksiä
1 Vakuutuksen voimassaolo
Koiran ja kissan yksilöllinen vakuutusturva on voimassa sen
vakuutuskauden loppuun, jonka aikana eläin on täyttänyt 10
vuotta.

EL131 Eläimen tapaturma

Vakuutus on voimassa Suomessa. Jos erikseen on sovittu ja siitä
on tehty merkintä vakuutuskirjaan, vakuutus on voimassa
muuallakin EU:n alueella.
2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen,
odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku, törmäys- tai lämpövoima tai kemiallisten aineiden koostumus
aiheuttaa vamman, jota voidaan pitää myös lääketieteellisin
perustein ulkoisen tapahtuman aiheuttamana.

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu
vakuutettujen omistama yksilöity eläin tai eläinryhmä.

1 Eläimen tapaturmasta johtuva kuolema
Vakuutus korvaa, kun eläin kuolee tapaturmaisesti tai se on
välttämättä lopetettava tapaturman vuoksi. Lopettamista pidetään
välttämättömänä, kun eläimen kuolema on tapaturman vuoksi
odotettavissa asiallisesta hoidosta huolimatta tai eläin on
lopetettava eläinlääkärin määräyksestä ilmeisen
eläinrääkkäyksen välttämiseksi.

Vakuutuksen kohteena voi olla myös sijoitussopimuksen
perusteella vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluva yksilöity
eläin.
Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan
samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Henkilön
asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin
merkittyä vakinaista osoitetta.

2 Eläimen tapaturman hoitokulut
Vakuutus korvaa eläimen tapaturmasta aiheutuneet
eläinlääkärikulut.

3 Vakuutusmäärän peruste ja eläimen arvo
Yksilövakuutuksessa vakuutusmäärän perusteena on käypä
arvo. Käyvällä arvolla tarkoitetaan eläimen myyntiarvoa, ottaen
huomioon muun muassa kilpailu- ja näyttelymenestykset.
Pohjantähti voi ennen vakuutuksen alkamista, vakuutuskauden
vaihtuessa tai vakuutustapahtuman satuttua arvioituttaa eläimen
arvon.

EL132 Eläimen sairaus
Sairaudella tarkoitetaan sellaista hoitoa vaativaa tilaa, joka on
Pohjantähdelle toimitetun selvityksen perusteella todettu
syntyneen muutoin kuin tapaturmaisesti vakuutuksen
voimassaoloaikana.

Eläimen vanhetessa sen arvo laskee. Koiran ja kissan
yksilövakuutuksessa vakuutusmäärää alennetaan alkuperäisestä
määrästä 20 prosenttia vuosittain eläimen täytettyä kuusi vuotta.
Alennus koskee myös hoitokulujen vakuutusmäärää.

1 Eläimen sairaudesta johtuva kuolema
Vakuutus korvaa, kun eläin kuolee sairauden johdosta tai se on
välttämättä lopetettava sairauden vuoksi. Lopettamista pidetään
välttämättömänä, kun eläimen kuolema on sairauden vuoksi
odotettavissa asiallisesta hoidosta huolimatta tai eläin on
lopetettava eläinlääkärin määräyksestä ilmeisen
eläinrääkkäyksen välttämiseksi.

Ryhmävakuutuksessa vakuutusmäärän perusteena on
ensivastuu. Ensivastuulla tarkoitetaan vakuutuksen kohteelle
merkittyä korvauksen enimmäismäärää. Ensivastuuseen ei
sovelleta alivakuutussäännöksiä. Ryhmään kuuluvan yksittäisen
eläimen arvo on sen käypä arvo.

2 Eläimen sairauden hoitokulut

EL130 Vakuutusturvan sisältö

Vakuutus korvaa eläimen sairaudesta aiheutuneet
eläinlääkärikulut.

Koiran ja kissan yksilölliseen eläinturvaan voidaan valita
seuraavat riskit ja riskeihin liittyvät korvauslajit:
−
eläimen tapaturma
•
eläimen kuolema
•
eläimen hoitokulut
−
eläimen sairaus

EL133 Eläimen katoaminen
Vakuutus korvaa eläimen katoamisen tai anastamisen, kun
eläintä ei ole saatu takaisin kolmen kuukauden kuluessa
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vahinkoilmoituksesta. Eläimen katoamisesta on välittömästi
tehtävä ilmoitus poliisille. Jos eläin löytyy, on maksettu korvaus
viipymättä palautettava.

−
−

EL140 Korvaaminen

2 Hoitokulut

Pohjantähtiturva korvaa vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan
mukaisesti vakuutetun eläimen arvon tai hoitokuluja, jotka ovat
aiheutuneet vakuutusturvan muodostavien riskien toteutumisesta.
Lisäksi korvataan kulut, jotka ovat aiheutuneet Pohjantähden
vahinkokäsittelyä varten vaatimista eläinlääkärinlausunnoista tai
kuolleen tai lopetetun eläimen tutkimisesta.

Vakuutus korvaa tapaturman tai sairauden hoitokuluina
−
kohtuulliset eläinlääkärin palkkiot
−
vastaanotolla tai eläinlääkärin määräyksestä käytettyjen
lääkkeiden, sideaineiden ja kaulurin kustannukset
−
sairauden tai vamman toteamiseksi tarpeellisten laboratorio, röntgen- ja magneettitutkimusten kulut.

Vakuutus ei korvaa vakuutetun eläimen arvoa tai hoitokuluja
sairauden osalta, joka on alkanut ennen kuin 14 vuorokautta on
kulunut vakuutuksen alkamisesta.

Hoitokulukorvauksen ylimpänä rajana kutakin
vakuutustapahtumaa kohti on vakuutustapahtumahetken
vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Jatkuvan tai
säännöllisesti toistuvan sairauden hoito lasketaan mukaan
alkuperäiseen vakuutustapahtumaan.

Vahingosta on ilmoitettava Pohjantähdelle mahdollisimman
nopeasti vakuutustapahtuman jälkeen. Korvauskäsittelyä varten
Pohjantähdelle on toimitettava selvitys hoitokuluista sekä
hoitokertomukset. Niistä tulee ilmetä hoidettavan eläimen tiedot
sekä eläinlääkärin hoitotoimenpiteet ja hoitodiagnoosi. Mikäli
eläimen omistaja on muu kuin vakuutuksenottaja, on myös
omistajan tiedot ilmoitettava Pohjantähdelle.

vakuutetun pyynnöstä tehdystä lopettamisesta
käyttöominaisuuden menettämisen johdosta tehdystä
lopettamisesta.

Vakuutus ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat
−
matkustamisesta tai eläimen kuljettamisesta
−
ennaltaehkäisevästä hoidosta, kuten rokotuksista,
terveystarkastuksista tai matolääkityksistä
−
anaalirauhasten tyhjennyksestä tai hammaskiven poistosta
−
muun kuin eläinlääkärin suorittamista hoitotoimenpiteistä
−
erikoisruokavalmisteista
−
luontaistuotteista, vitamiineista, lisäravinteista tai muista
valmisteista, joita Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus (FIMEA) ei ole hyväksynyt lääkkeiksi
−
perinnöllisen tai synnynnäisen sairauden tai vian tai näiden
aiheuttamien sairauksien tai vikojen tutkimuksesta tai
hoidosta
−
fysioterapiasta
−
rakennevian tai kasvuhäiriön tai näiden aiheuttamien
sairauksien tai vikojen tutkimuksesta tai hoidosta
−
luonnevian tai käyttäytymishäiriön tutkimuksesta tai hoidosta
−
kastrointi- tai sterilointikustannuksista, ellei kyseessä ole
akuutin sairauden hoitaminen
−
keisarinleikkauksesta
−
valeraskaudesta
−
synnytyskomplikaatioista
−
puremisesta hampaalle, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut
ulkopuolinen tekijä
−
ientulehduksista tai hampaiden kiinnityskudosten
sairauksista
−
hampaiden hoidosta, ellei kyseessä ole tapaturman hoito
−
purentaviasta
−
hoitotoimenpiteistä, jotka tehdään vakuutuksen päättymisen
jälkeen tai sen ollessa rauenneena
−
sairaudesta tai vammasta, jotka on vakuutuskirjaan
merkityin rajoitusehdoin rajattu vakuutuksen ulkopuolelle
−
komplikaatioista, jotka aiheutuvat hoidosta, joka ei ole
seurausta korvattavasta vakuutustapahtumasta
−
lopetuksesta, hautauksesta ja tuhkauksesta.

1 Kuolema tai katoaminen
Yksilövakuutuksen perusteella korvauksena maksetaan eläimen
kuolin- tai katoamishetken käypä arvo, kuitenkin enintään
kyseisellä hetkellä vakuutuskirjaan merkittynä oleva
vakuutusmäärä. Eläinryhmän vakuutuksen perusteella
korvauksena maksetaan enintään eläimen käypä arvo
kuolinhetkellä.
Jos eläimen vakuutusmäärää korotetaan vakuutustapahtuman
jälkeen, on korvauksen laskemisen perusteena
vakuutustapahtuman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.
Jos eläin vahingoittuu tai sairastuu äkillisesti niin pahoin, että se
täytyy lopettaa ennen kuin eläinlääkäri on ehtinyt paikalle,
vakuutuksenottajan on annettava kirjallinen, kahden esteettömän
henkilön todistama selvitys vakuutustapahtumasta. Selvitys on
annettava myös, mikäli eläin äkillisestä ulkoisesta syystä johtuen
kuolee tai löydetään yllättäen kuolleena.
Vakuutus ei korvaa eläimen kuolemaa tai lopettamista, joka
aiheutuu
−
sellaisesta sairaudesta tai vammasta, joka on syntynyt
ennen vakuutuksen alkamista tai vakuutuksen ollessa
rauenneena
−
sairaudesta tai vammasta, jotka on vakuutuskirjaan
merkityin rajoitusehdoin rajattu vakuutuksen ulkopuolelle
−
synnynnäisestä rakenneviasta tai kasvuhäiriöstä
−
synnynnäisestä tai perinnöllisestä sairaudesta
−
sairaudesta riippumattomasta luonneviasta tai
käyttäytymishäiriöstä
−
siitoskyvyn tai tiinehtyvyyden menettämisestä
−
eläintautilain tai eläinlääkärin määräysten laiminlyönnistä
−
vakuutetun aiheuttamasta eläinrääkkäyksestä tai hoidon
laiminlyönnistä

3 Omavastuu
Omavastuu vähennetään tapaturma- tai sairauskohtaisesti
korvattavan vahingon määrästä.
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