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A Trafikeftersöksförsäkring 

A.1 Det här är försäkringsvillkoren 
I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Svenska 
Jägareförbundets Trafikeftersöksförsäkring hos Agria 
Djurförsäkring. Dessutom gäller försäkringsavtalslagen (FAL) 
och andra författningar på området i tillämpliga delar. 

A.2 Försäkringens beteckning 
Svenska Jägareförbundets Trafikeftersöksförsäkring är en 
kollektiv medlemsförsäkring, avseende trafikeftersöksskada på 
hund. 

A.3 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för medlem i Svenska Jägareförbundet. 

A.4 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i direkt 
samband med ett av polisen initierat trafikeftersök. 

A.5 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Sverige. 

A.6 Försäkrat djur 
Gäller för ID-märkt eftersökshund vars ägare och förare är 
medlem i Svenska Jägareförbundet. 

A.7 Försäkringsbelopp 
Veterinärvårdsbeloppet är 50 000 kronor per försäkringsår och 
hund. Livförsäkringsbeloppet är 15 000 kronor per hund. 

A.8 Försäkringens omfattning 

A.8.1 Veterinärvård 
Du kan få ersättning med upp till veterinärvårdsbeloppet för 
dina kostnader när en veterinär undersöker och behandlar din 
hund på grund av olycksfall som inträffat i direkt samband med 
ett av polisens initierade trafikeftersök. Undersökningen och 
behandlingen av olycksfallet måste, enligt svensk 
veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad, följa 
riktlinjer och normer utfärdade av Sveriges Veterinärförbund 
samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
Med olycksfall avses kroppsskada som drabbar den försäkrade 
hunden genom plötslig yttre händelse. Om veterinären  
konstaterar att hunden svalt främmande föremål eller blivit 
akut förgiftad räknas det också som olycksfall. 

 
 
Med olycksfall avses inte värmeslag eller fästingbett med 
följdsjukdomar. Med olycksfall avses heller inte sådant 
tillstånd som även om det konstaterats efter olycksfall enligt 
veterinärmedicinsk bedömning har sin grund i sjukdom.  

A.8.2 Särskilda villkor 
a) Tandvård 
Du får ersättning för dina kostnader för tandfraktur på 
permanenta tänder, orsakade av ett olycksfall. 
 
b) MR- och CT-undersökning 
Kan ersättas efter godkännande av Agrias veterinärer. 

A.8.3 Liversättning 
Du får ersättning med upp till livförsäkringsbeloppet om din 
hund genom olycksfall skadas så svårt att den dör eller enligt 
veterinärmedicinsk bedömning inte kan behandlas eller leva 
vidare och måste avlivas. 
 
Med olycksfall avses kroppsskada som drabbar den försäkrade 
hunden genom plötslig yttre händelse. Om veterinären kon-
staterar att hunden svalt främmande föremål eller blivit akut 
förgiftad räknas det också som olycksfall. 
Med olycksfall avses inte värmeslag eller fästigbett med 
följdsjukdomar. Med olycksfall avses heller inte sådant 
tillstånd som även om det konstaterats efter olycksfall enligt 
veterinärmedicinsk bedömning har sin grund i sjukdom.  

A.8.4 Särskilda krav  
I de fall hunden avlidit måste du visa upp hunden för veterinär 
som utfärdar ett veterinärintyg. 

A.8.5 Särskilt villkor 
Vi kan medge avlivning och betala ut livförsäkringsbeloppet 
om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvården skulle 
överstiga livförsäkringsbeloppet. Du måste kontakta oss för en 
bedömning 

A.8.6 Bortsprungen eller försvunnen hund 
Du som ägare får ersättning med upp till livförsäkringsbeloppet 
om din hund har sprungit bort under ett trafikeftersök och inte 
återfunnits inom tre månader. Du måste anmäla försvinnandet 
till polis inom en vecka, söka efter hunden och annonsera efter 
den i lokalpress eller medier med motsvarande spridning i 
samband med försvinnandet. Du kan däremot inte få ersättning 
om din hund kommit bort genom olovligt förfogande. 
Om hunden återfinns är du skyldig att meddela oss detta och 
betala tillbaka försäkringsersättningen.  
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A.9 Karenstid 
Försäkringen har ingen karenstid. 

A.10 Begränsningar 
Du kan inte få ersättning för kostnader för: 

- Förebyggande behandling, rehabilitering, IRAP 
behandling, akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi, 
laserbehandling eller annan alternativmedicin. 

- Intygsskrivning, administrativa avgifter eller 
rådgivningskostnader. 

- Läkemedel (receptföreskrivet eller utlämnande av 
veterinär), medicinskt foder, schampo och andra produkter 
ordinerade eller försålda av veterinären. 

- Komplikationer till följd av skada och till behandling till 
följd av skada som annars inte ersätts. 

- Veterinärens resor, transport av hunden eller andra resor. 
- Avlivning, obduktion eller kremering. 
- Fästingbett eller följder därav. 
- Skador som orsakats av varg, lo, björn, järv eller 

kungsörn. 

A.11 Självrisker 
Försäkringen har ingen självrisk 

A.12 Vad ska du göra vid skada 
Om du drabbas av en skada är det viktigt att du tar del av 
försäkringsvillkoren och sätter dig in i vilka förutsättningar och 
krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen ska 
omfattas av försäkringen. Kontakta Agria på 0775-88 88 88 
och be om en skadeanmälan för Trafikeftersöksförsäkringen. 
Skadeanmälan för Trafikeftersöksförsäkring ska bifogas med 
veterinärvårdskvittona. Skadeanmälan ska fylla i av hundägar-
en och ska bland annat innehålla uppgifterna: 

• Medlemsnummer i Svenska Jägareförbundet
• Utförlig beskrivning av händelseförloppet
• Polisens händelsenummer
• Eftersöksområde
• Uppgifter på den skadade hunden
• Om hunden har avlidit/avlivats ska även en

livskadeanmälan vara ifylld.

A.12.1 Direktreglering 
Om kliniken har slutit ett direktregleringsavtal med Agria kan 
du be djurkliniken anmäla skadehändelsen till Agria i ditt 
ställe. Du måste medverka till att djurkliniken kan lämna all 
information om djurets sjukdoms- och behandlingshistorik 
samt övriga omständigheter kring skadehändelsen. Om skadan 
omfattas av försäkringen betalar Agria ut ersättningen direkt 
till kliniken. Till kliniken behöver du bara betala de kostnader 
som inte omfattas av försäkringen. Om Agria finner att det inte 

är möjligt att direktreglera ett ärende har vi rätt att neka 
direktreglering.  
En förutsättning för direktreglering är att en fullständig ifylld 
skadeanmälan bifogas och om de intyg som behövs finns med. 
Kontakta Agria på 0775-88 88 88 och be om en skadeanmälan 
för Trafikeftersöksförsäkringen. 

A.13 Hur stor blir ersättningen 
Djurförsäkringen ersätter upp till försäkringsbeloppet, som 
framgår av villkoren. Vid skadereglering görs avdrag för 
kostnader som inte ersätts av försäkringen. 
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