
Hundförsäkringsavtal mellan 

Svenska Dreverklubben, Jaktjournalen och Försäkringsbolaget Solid 
 

Svenska Dreverklubbens medlemmar erhåller under avtalstiden en premierabatt om 20%, respektive 10% på 

Jaktjournalens ordinarie hundförsäkring. 

20% rabatt utgår till klubbens medlemmar som är helårsprenumeranter på Jaktjournalen. 

10% rabatt utgår till klubbens medlemmar som ej är prenumeranter på Jaktjournalen. 

Rabatten kan inte kombineras med övriga rabatter. 

Fullständiga villkor hittas på nedanstående länk. Premierna anges med 10 procents rabatt på ordinarie pris, 

utifrån den rabatt du har rätt till kan du själv beräkna din försäkringspremie. 

För ytterligare information var vänlig och ring vår försäkringshandläggare Gefvert AB, tel 08-440 54 41. 

 

FÖRSÄKRINGSVILLKOR för dreverklubbens medlemmar. 

Villkorsinformation: 

Du skall vara årsprenumerant på Jaktjournalen och bosatt i Sverige, Norge eller Finland. 

Försäkringsbeloppet skall högst motsvara hundens återanskaffningsvärde. 

Hunden skall vara frisk vid försäkringens tecknande. 

Vid ny försäkring av hund över tre års ålder krävs veterinärintyg, liksom vid försäkringsbelopp över 12 000 

kronor, då också meritförteckning krävs. Veterinärintyg ej äldre än 1 månad. 

Försäkrade hundar skall vara ID-märkta om de försäkras för 12 000 kronor och däröver. 

Försäkringen kan nytecknas för valp som uppnått sex veckors ålder och till och med utgången av det kalenderår 

hunden uppnår fem års ålder. 

Försäkringen upphör automatiskt vid försäkringsperiodens utgång det kalenderår hunden uppnår 10 års ålder. 

Dock kan veterinärvårdsförsäkringen förlängas till och med försäkringsperiodens utgång det kalenderår hunden 

uppnår 12 års ålder. 

 

DÖDSFALL/FÖRSVINNANDE 

Ersättningsbeloppet sänks årligen från och med det att hunden uppnår sju års ålder. 

Sänkning sker med 20% av gällande försäkringsbelopp. 

Ersättningsbeloppet sänks ej under 2 000 kronor. 

Har hunden kommit bort skall detta utan dröjsmål anmälas till polis och Jaktjournalen. 

Har hunden inte återfunnits inom en månad skall skadeanmälan åtföljd av bestyrkande intyg insändas. 

Självrisk: Ingen självrisk vid dödsfall eller försvinnande. 

Rabatt: Flerhundsrabatt utgår med 15% då fler än två hundar försäkras. 

Karens: Ersättning betalas inte om hund dör p g a sjukdom inom 20 dagar efter försäkringens tecknande. 

Undantag: Dödsfallsförsäkringen gäller aldrig för avlivning p g a: 

 Lynnesfel 

 Att den av avelshygieniska skäl tas ur avel 

 Höftledsdysplasi 

 

VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRING 

Ersättning betalas för kostnader som avser undersökning, behandling och vård p g a sjukdom eller olycksfall. 

Legitimerad veterinär skall anlitas. 

Självriskperiod: Omfattar 60 dagar räknat från första veterinärbesöket. 

Självrisk: 1 000 kronor samt 20% av överskjutande veterinärvårdskostnader. 

Ersättningsregler: Ersättning betalas för skäliga veterinärarvoden. 

Ersättning betalas med de veterinärvårdskostnader som överstiger självrisken. Högsta ersättning per år är 

30 000 kronor. Högsta ersättning för veterinärvårdskostnader sänks med 5 000 kronor årligen från och med det 

att hunden uppnår sju års ålder. Ersättningsbeloppet sänks inte under 10 000 kronor. 

Karens: Ersättning betalas inte för veterinärvårdskostnader avseende sjukdom som påbörjas inom 20 dagar efter 

försäkringens begynnelsedag. 

Undantag: Ersättning betalas inte för resor, transporter, recept föreskrivna eller av veterinär utlämnade 

läkemedel, förebyggande behandling, fakturerings- och intygskostnader, kostnad för uppläggning av journalkort, 

fördyrande veterinärvårdskostnader då veterinärbesök äger rum under jourtid utan att detta är erforderligt, 

avlivning, obduktion eller kremering. 

Ersättning betalas heller inte för kostnader för borttagande av kvarsittande mjölktänder, tandsjukdomar eller för 

borttagande av tandsten eller komplikationer vid tandsten. 

Kostnader för undersökning och behandling av höftledsdysplasi ersätts inte. 

Ersättning betalas inte för mer än ett kejsarsnitt per försäkrad hund. 



Alternativ I: dödsfall p g a olycksfall 

Veterinärvårdskostnader vid olycksfall 

Försvinnande (kommer bort) 

Alternativ II: dödsfall p g a olycksfall eller sjukdom. Veterinärvårdskostnader vid olycksfall och sjukdom. 

Försvinnande (kommer bort) 

Fullständiga villkor sänds på begäran. En grundpremie om 25 kr per försäkring tillkommer. 

Jaktjournalens Försäkringsservice Tel: 08-545 04 092 Fax: 08-678 29 20 

e-mail: jaktjournalen@gefvert.se 

 

 

Värdering och ersättningsfrågor för skadade 

och förolyckade hundar 
 

1. Olika försäkringar kan träda in vid uppkommen skada 

 

Fullständig livförsäkring (sjukdom, olycksfall, försvinnande). 

Begränsad livförsäkring (olycksfall, försvinnande). 

Veterinärvårdsförsäkring (sjuk-och-olycksfall). 

Hemförsäkring (gäller i vissa fall t.ex. brand). 

Ansvarighetsförsäkring (viktig försäkring för hundägaren vid ev. skada på fordon där hunden varit inblandad, 

finns normalt i jakt- och hemförsäkringen). 

 

2. Grundläggande principer för värdering av SKK-registrerade hundar 

 

SKK värderar endast registrerade hundar. Värderingen grundar sig på ett Grundvärde, samt på de meriter som 

är införda i SKKs stambok. 

Grundvärdet har tre (3) nivåer, dels ett valppris som kan variera mellan raserna, dels ett värde för när hunden 

uppnått ca 1 års ålder samt ett värde för hundar som uppnått ca 2 års ålder. För nivå 2 och 3 adderas värdet till 

valppriset. 

Utställningsmeriter värderas efter kvalitetspris och adderas till Grundvärdet. Värdet för certifikatkvalité och 

certifikat adderas till i övrigt erhållna utställningsmeriter. 

Provmeriter värderas endast för den högsta meriten som hunden erövrat på prov och adderas till Grundvärdet. 
Värdering för olika provformer återfinns på nästa sida och är strukturerade enligt FCIs gruppindelning. 

 

Hundens värde utöver grundvärdet reduceras med 30 % om den har ett veterinärt undersökningsresultat som 

innebär att den enligt SKKs registreringsbestämmelser ej får registrera avkomma, eller att dess avkomma 

beläggs med avelsförbud. 

 

            Kronor 
Valp             ca 11 000 - 19 000 

Tillkommer för  
hund som uppnått 1 års ålder      1 650 

hund som uppnått 2 års ålder      3 300 

hund över 2 års ålder o där det kan vidimeras att den tränats 

för rasspecifikt arbete      4 300 

 

Utställningsmeriter 

Kvalitetspris 

excellent ukl/ökl/bkl/jkl/vetkl      2 750 

very good ukl/ökl/bkl/jkl/vetkl      2 350 

good ukl/ökl/bkl/jkl/vetkl       1 950 

excellent junkl       1 650 

Tillkommer för 
Certifikat       2 750 

Certifikatkvalité (CK)       1 550 

 

Championat (helhetsvärde)  

Utställningschampionat, med provmeriter 

Svenskt Utställningschampionat (SE UCh)    30 000 



SE UCh + 1 annat nationellt UCh   32 300 

SE UCh + 2 andra nationella UCh   36 700 

Internationellt Utställningschampionat (IntUCh, CIB)   40 000 

Dubbelchampion (SE UCh + SE JCh)    49 000 

Bruks/jaktprovschampionat, med utställningsmeriter 

Svenskt provchampionat (SE JCH)    43 500 

SE JCh + 1 annat nationellt JCh    46 800 

SE JCh + 2 andra nationella JCh    52 400 

Internationellt provchampionat (IntJCh)    61 300 

Viltspårchampion    22 800 

Drevprov 

2 x 1:a pris jkl     15 100 

1:a pris jkl       9 900 

2:a pris jkl       5 300 

3:e pris jkl       2 550 

Rådjursrenhetsprov      4 100 

Godkänt hägntest på vildsvin      9 800 

Godkänt vildsvinsprov      5 500 

Viltspårprov 

1:a pris öppen klass      4 800 

Godkänd anlagsklass      2 200 

 
3. Vad skall du göra när din hund förolyckats eller skadats i trafiken? 

• Se till att du får en polisrapport på olyckan. 

• Ta reda på fordonsägarens och dennes försäkringsbolag. Om fordonsföraren smitit från olyckan gäller spec. 

förhållanden (se nedan). 

• Ordna i normalfallet med värdering av hunden. Vänd dig till sekreteraren i din klubb. 

 

- Om du har egen hundförsäkring anmäler du olyckan till ditt försäkringsbolag. 

Skulle din hundförsäkring ej nå upp till värdet på hunden ställs krav på skillnaden mellan värderingsvärdet på 

hunden och försäkringsbeloppet enl. hundförsäkringen till fordonsägarens försäkringsbolag. Detta gäller givetvis 

också om hunden skadats och veterinärvårdsförsäkring saknas eller den del av veterinärvårdkostnaden som ej 

ersatts av densamma. 

 

- Om du ej har hundförsäkring ställer du ersättningsanspråk till motpartens fordonsförsäkringsbolag. 

Har fordonsägaren smitit från olyckan ställs ersättningsanspråket till Trafikförsäkringsföreningen, 

Tegeluddsvägen 100, 115 87 Stockholm. 

- Om din hund förolyckats på järnväg gäller givetvis din hundförsäkring eller ställer du ersättningsanspråk i 

likhet med ovan till Banverket, Serviceavd., 781 85 Borlänge. 

 

Hur bestäms vållande mellan parterna vid olycka med hund inblandad? 

Vid trafikolyckor anses i normalfallet fordonet och hunden vara till hälften vållande, om det inte av polis-

rapporten eller på annat sätt framgår att bilföraren brustit i uppmärksamhet t.ex. sett hunden utan att ha 

nedbringat hastigheten till omständigheterna eller smitit från olyckan. Fordonsförsäkringen ersätter i normalfallet 

hunden med ¼ basbelopp. 

Kontakta din lokalklubbs sekreterare om du behöver ytterligare information. 

 


