
Förköpsinformation
Här får du en överblick av djurförsäkringens innehåll  

och kan enkelt jämföra våra olika försäkringar.  
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Välkommen
Förköpsinformationen sammanfattar viktig  
information om de olika djurförsäkringarna  
som vi erbjuder.

Förköpsinformationen ger dig en överblick av 
försäkringarnas innehåll och gör det enkelt att 
jämföra dem med varandra. Det här dokumentet 
innehåller inte de fullständiga försäkringsvillko-
ren, dem hittar du separat. 
 
Du har rätt att få denna förköpsinformation inn-
an du köper en försäkring och det är viktigt att 
du läser den. Om något skydd är särskilt viktigt 
för dig och ditt djur kan du kontakta oss för att 
ta reda på om det omfattas av försäkringen. 
Alla försäkringar uppfyller kraven och behoven 
hos dem som vill skydda sig mot kostnader för 
veterinärvård. 

Hur länge gäller  
försäkringen?
Försäkringens startdatum framgår av dina för-
säkringshandlingar. Alla försäkringar gäller i 12 
månader från startdatumet och förnyas automa-
tiskt för att undvika glapp i ditt försäkringsskydd. 
Vi kontaktar dig innan förnyelsen för att påminna 
dig om detta.
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Jämförelsetabell

Vad ingår? Premium Standard Bas

Veterinärvårdsbelopp per försäkringsår 140 000 kr 60 000 kr 30 000 kr

Tandvård Tandsjukdom och 
tandskador

Tandsjukdom och 
tandskador Endast vid olycksfall

Ordinerat foder 7 000 kr 3 000 kr x

Medicin ѵ ѵ x

MR och CT-röntgen ѵ ѵ x

Dolda fel ѵ ѵ ѵ

Komplikationer vid dräktighet Första dräktigheten Första dräktigheten x

Beteenderubbningar 12 mån behandling 6 mån behandling x

Strål- och cellgiftsbehandling ѵ ѵ x

Rehabilitering 14 000 kr, upp till  
6 mån behandling

6 000 kr, upp till  
6 mån behandling x

Valbar självrisk ѵ ѵ ѵ

Videosamtal med veterinär ѵ ѵ ѵ

Livförsäkring ѵ Valbart tillägg Valbart tillägg

Skydd om ditt djur måste somna in 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr

Självriskperiod Ett helt försäkringsår Ett helt försäkringsår Ett helt försäkringsår

Var gäller skyddet för veterinärvård? 
Sverige, EU,  

Storbritannien,
Norge, Schweiz

Sverige, EU,  
Storbritannien,

Norge, Schweiz
Endast i Sverige

Tilläggsförsäkringar

Tidigare besvär 
upp till 7 000 kr för besvär ditt djur 
haft de senaste 24 månaderna

Valbar Valbar Valbar

Pengar tillbaka
20 % av premien tillbaka om ditt djur 
är skadefritt

Valbar Valbar Valbar

Sammanfattning av våra djurförsäkringar
Våra djurförsäkringar kan tecknas för både hund och katt. Du kan välja mellan tre olika försäkringar.

Teckenförklaringar:       ѵ Ingår           x Ingår inte                   Valbar tilläggsförsäkring
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Vår prissättning
Det finns en rad olika faktorer som avgör priset på 
din försäkring. Djurets ras, kön, ålder och försäk-
ringens omfattning avgör bland annat hur mycket 
din försäkring kostar. Du kan själv påverka priset 
genom att justera den fasta och rörliga självrisken. 
Ditt pris framgår av dina försäkringshandlingar. 

Sammanfattning av  
särskilda undantag och 
begränsningar
Allmänna villkor

• Du måste följa veterinärens rekommendationer 
för vaccinering. Gör du inte detta kommer ditt 
djur inte att vara försäkrad mot några vacciner-
bara sjukdomar.

• Du måste följa veterinärens rekommendatio-
ner gällande kontroll och undersökning av ditt 
djur. Detta är viktigt för att upptäcka eventuella 
hälsoproblem i tid och förhindra att de utvecklas 
till något allvarligare. Följer du inte veterinärens 
rekommendationer kan din skada nekas

• Det är mycket viktigt att du lämnar korrekta 
uppgifter till oss när du tecknar din djurförsäkring 
eftersom vi i annat fall kan komma att sätta ned 
ersättningen, alternativt inte lämna ersättning för 
din skada.

• Om du importerat ditt djur från ett land utanför 
Norden under de senaste 4 månaderna innan 
försäkringen tecknats måste du ha ett veterinä-
rintyg. Intyget ska vara utfärdat av veterinär på 
plats i Sverige efter djurets ankomst.

Självrisk

• Den fasta självrisken betalar du som högst en 
gång per försäkringsår om du skulle behöva 
använda din försäkring. Den fasta självrisken är 
valbar. Kontrollera dina försäkringshandlingar för 
att ta reda på vad din fasta självrisk är.

• Du betalar en rörlig självrisk vid varje skadetillfäl-
le. Kontrollera dina försäkringshandlingar för att 

ta reda på vad din rörliga självrisk är.
• Vi kan komma att ändra din fasta och rörliga 

självrisk när ditt djur blir äldre, detta sker vanligt-
vis vid förnyelsen efter att ditt djur fyllt nio år. Vi 
kommer att meddela dig om eventuella ändring-
ar innan datumet för förnyelsen. 

Karenstider

• Vi kan inte ersätta veterinärvårdskostnader som 
uppstår på grund av en sjukdom under de första 
14 dagarna av din försäkring. Karenstiden gäl-
ler inte om ditt djur var försäkrat hos ett annat 
försäkringsbolag fram till startdatumet för den 
här försäkringen. I dessa fall kommer vi att fråga 
efter uppgifter om din tidigare försäkring för 
att säkerställa att det inte funnits några glapp i 
försäkringsskyddet. 

• Karenstiden gäller inte om din valp eller kattunge 
försäkras innan 16 veckors ålder och du kan visa 
upp ett veterinärintyg som är högst sju dagar 
gammalt räknat från leveransdagen.

• Vi ersätter inte kostnader som uppstår på grund 
av kejsarsnitt eller komplikationer i samband med 
förlossning som sker under de första 60 dagarna 
av din försäkringsperiod. Denna karenstid gäller 
oavsett om ditt djur var försäkrat hos ett annat 
bolag fram till startdatumet för den här försäk-
ringen.

• Vi kan inte ersätta kostnader som uppstår på 
grund av att ditt djur avlidit till följd av en sjuk-
dom under de första 14 dagarna av din försäk-
ring. Karenstiden gäller oavsett om ditt djur var 
försäkrat hos ett annat bolag fram till startdatu-
met för den här försäkringen.

• Karenstiderna gäller även för nya djur som läggs 
till i försäkringen.

Skydd när ditt djur behöver  
veterinärvård
• Vi ersätter inte kostnader för rutinbehandlingar, 

förebyggande behandlingar eller behandlingar 
som inte har ordinerats av en veterinär. 

• Vi lämnar endast ersättning för tidigare besvär 
om du har valt detta som ett tillägg i din försäk-
ring. 

• Vi ersätter inte kostnader för besvär som ditt djur 
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för tillfället får behandling för, eller för sjukdom el-
ler skada som ditt djur har visat symtom, behand-
lats, medicinerats eller undersökts för inom de 
senaste tre månaderna innan försäkringen startat. 
Detta gäller för alla våra försäkringar. 

• Vi ersätter inte kostnader för dolda fel om djuret 
inte har genomgått en veterinärbesiktning innan 
det blivit fyra månader gammalt. 

Skydd under utlandsresa med ditt 
djur 
• Vi kan helt eller delvis sätta ned ersättningen om 

du inte har följt reglerna som fastställts av Jord-
bruksverket.

• Vi ersätter inte skador som uppstår efter mer än 
90 dagar utomlands. 

• Vi ersätter inte skador och sjukdomar som ditt djur 
hade eller visade tecken på innan ni påbörjade 
resan. 

• Vi ersätter inte kostnader kopplade till tidigare 
besvär.

Försäkringsskydd om ditt djur för-
svinner, blir stulet eller avlider
• Vi ersätter inte kostnader om ditt djur har varit 

försvunnet i mindre än 48 timmar. 
• Vi betalar inte hittelön till någon av dina familje-

medlemmar eller någon som du bor med. 
• Vi ersätter inte kostnader för ett djur som försvun-

nit eller blivit stulet medan någon annan har sett 
efter djuret mot betalning.

• Vi ersätter inte kostnader för djur som avlider när 
de är över nio år gamla. 

• Vi lämnar inte ersättning om ditt djur måste som-
na in på grund av ett tidigare besvär.

Skydd när någon tar hand om ditt 
djur i en nödsituation
• Vi ersätter endast kostnader för att någon tar 

hand om ditt djur på grund av en oplanerad sjuk-
husvistelse. 

• Vi ersätter inte kostnader för att någon tar hand 
om ditt djur på grund av en planerad sjukhusvis-
telse eller graviditet.

Säkerhetsföreskrifter
• Vi kan inte lämna ersättning om du medvetet 

utsätter ditt djur för fara eller försummar djurets 
hälsa och säkerhet. Som djurägare är du skyldig 
att skydda ditt djur från onödigt lidande och ska-
da. 

• Vi kan inte lämna ersättning för skador som upp-
kommit till följd av att du medvetet skadar eller 
missköter ditt djur. Som djurägare är du skyldig 
att förse ditt djur med lämpligt foder, vatten och 
omsorg.

• Om ditt djur är skadat eller visar symptom på 
sjukdom eller skada måste du uppsöka hjälp och 
se till att djuret får vård så fort som möjligt. Du 
måste följa veterinärens anvisningar om vård och 
rehabilitering.

• Som djurägare måste du följa djurskyddslagen 
och andra lagar, förordningar och föreskrifter som 
syftar till att förebygga sjukdomar och skador på 
djur, så som Statens Jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS) och allmänna råd om hållande av hund 
och katt.

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan er-
sättningen vid en skada utebli eller minskas med ett 
avdrag. Hur stort avdraget blir beror på omständig-
heterna.

Hur du säger upp  
försäkringen
Vi hoppas såklart att du vill stanna hos oss men 
om du vill säga upp din försäkring kan du när som 
helst göra det genom att ringa oss på 041-088 02 
02. Det kostar inget att säga upp försäkringen och 
om du redan har betalat din premie kommer vi att 
återbetala den del av premien som avser tiden efter 
uppsägningen.

Hur du lämnar klagomål
Om du inte är nöjd med vår service och vill lämna 
ett klagomål kontaktar du i första hand vår Kund-
service genom att ringa 041-088 02 02 eller mejla 
till djursupport@manypets.com.
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Är du missnöjd med vår bedömning av ditt skadeä-
rende har du möjlighet att få ditt ärende omprövat. 
Kontakta då vår Skadeavdelning på 010-410 70 
34 alternativt djurskador@manypets.com. 

Det går också bra att skicka brev via vanlig post om 
du föredrar det. Skriv då till oss på adressen: Klago-
målsansvarig, ManyPets Filial, Blekholmsterrassen 
36, 111 64 Stockholm.

Vi kommer att påbörja hanteringen av ditt ärende 
så snart vi tagit del av det. Inom 14 dagar kommer 
du att få återkoppling av en av våra handläggare 
eller av närmast ansvarig chef.

Utöver att kontakta oss kan du dessutom få allmän-
na råd om försäkring från: 
• Konsumenternas Försäkringsbyrå,  

Box 24215, 104 51 Stockholm,  
Tel: 020–022 58 00, www.konsumenternas.se. 

• Din kommunala konsumentvägledning som er-
bjuder rådgivning och hjälp när du köper försäk-
ring i din kommun.

• Konsumentverket på www.hallåkonsument.se,  
Box 48, 651 02 Karlstad,  
konsumentverket@konsumentverket.se,  
Tel: 0771–42 33 00, www.konsumentverket.se 

Du kan även vända dig till Allmänna reklamations-
nämnden (ARN) som ger rekommendationer om hur 
tvister kan lösas utan kostnad. Du når dem på  
Box 174, 101 23 Stockholm,  
Tel: 08–508 860 00, www.arn.se.

Om du inte är nöjd kan du alltid vända dig till dom-
stol för att få din fråga prövad i tingsrätten. 

Om du köpte din försäkring på nätet kan du även 
lämna klagomål via EU:s plattform för tvistlösning 
på nätet. Deras hemsida är ec.europa.eu/odr. Du 
kan fortfarande vidta rättsliga åtgärder i Sverige, 
även om du använder denna klagomålsprocess. 

Hur vi använder dina  
personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter 
används och dina rättigheter i förhållande till dina 

personuppgifter, läs vår integritetspolicy på many-
pets.com/se/integritetspolicy.

Great Lakes Insurance SE är försäkringsgivare till 
denna försäkring. För att ta reda på hur de behand-
lar dina personuppgifter, läs deras integritetspolicy 
på munichre.com/en/service/privacy-statement/
index.htm.

Om ManyPets och din  
försäkringsgivare
Försäkringsgivare för denna försäkring är Great 
Lakes Insurance SE. Great Lakes Insurance SE är 
ett tyskt försäkringsbolag med huvudkontor på 
Königinstrasse 107, 80802 München. Great Lakes 
Insurance SE har tillstånd av Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Deras adress 
är Postfach 1253, 53002 Bonn, Tyskland. Deras be-
söksadress är Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, 
Germany. Mejl: poststelle@bafin.de.  
Tel: +49 0228/4108 - 0. www.bafin.de.

Great Lakes Insurance SE står även under begrän-
sad tillsyn av Finansinspektionen. Detaljer rörande 
omfattningen av Finansinspektionens tillsyn kan 
du få av oss på begäran. Great Lakes Insurance SE 
tillhandahåller gränsöverskridande tjänster i Sverige 
och står för dessa tjänster under begränsad tillsyn 
av Finansinspektionen och Konsumentverket (se 
kontaktuppgifter nedan).

Anställda på Great Lakes Insurance SE får ingen 
särskild ersättning för sålda försäkringar. Great 
Lakes Insurance SE distribuerar försäkringar genom 
ManyPets utan att ge rådgivning.

ManyPets Filial (516411-6146) är en svensk filial till det 
brittiska företaget ManyPets Ltd (7886430). 

ManyPets Filial har tillstånd från Finansinspektionen 
att bedriva försäkringsförmedling i Sverige. Filialen 
står under tillsyn av svenska Finansinspektionen 
och brittiska Financial Conduct Authority, samt av 
svenska Konsumentverket när det gäller marknads-
föring. Filialen är registrerad i Bolagsverkets register 
för försäkringsdistribution inom klasserna brand och 
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naturkrafter, annan sakskada, allmän ansvarighet 
och annan förmögenhetsskada. Registreringen kan 
kontrolleras på www.bolagsverket.se eller via mejl 
till bolagsverket@bolagsverket.se, telefon  
0771-670 670 eller post till Bolagsverket, 851 81 
Sundsvall.

ManyPets Limited i Storbritannien har tillstånd från 
och står under tillstånd av brittiska Financial Con-
duct Authority med referensnummer 652623. För att 
kontrollera detta kan du besöka register.fca.org.uk.

För tjänster i Sverige står ManyPets även under 
Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionens 
postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm. Deras 
besöksadress är Brunnsgatan 3, Stockholm.  
Mejl: finansinspektionen@fi.se.  
Tel: 08-408 980 00, www.fi.se.

Konsumentverket utövar tillsyn över marknadsfö-
ring i Sverige. Deras postadress är Box 48, 651 02 
Karlstad. Deras besöksadress är Tage Erlanderga-
tan 8A, Karlstad.  
Mejl: konsumentverket@konsumentverket.se.  
Tel: 0771-42 33 00, www.konsumentverket.se.

ManyPets distribuerar enbart försäkringar för Great 
Lakes Insurance SE. ManyPets har inget kvalificerat 
innehav i Great Lakes Insurance SE och Great Lakes 
Insurance SE har inget kvalificerat innehav i Ma-
nyPets. ManyPets agerar för kundens räkning och 
distribuerar försäkring utan att lämna rådgivning.

Tillämplig lag
Svensk rätt tillämpas på denna försäkring.


