
Sveriges nya 
djurförsäkring.



Sveriges nya djurförsäkringsbolag.

Säg hej till Bought By Many - 
Sveriges nya djurförsäkring. 
Här får du reda på varför vi är 
Storbritanniens mest pålitliga 
djurförsäkringsbolag och hur vi 
skapar katt- och hundförsäkringar 
som djurägare älskar.

Vår story
Bought By Many grundades i London 2012 till följd 
av ett växande missnöje av allt dyrare försäkringar 
och krångligare villkor. Vi upptäckte snart att 
missnöjet var extra stort bland djurägare, så vi 
bestämde oss för att göra något åt det.  

År 2016 frågade vi vad katt- och hundägare själva 
saknar inom djurförsäkring och vad som kunde 
förbättras - och responsen blev enorm. Ett år 
senare lanserar vi våra katt- och hundförsäkringar 
i Storbritannien, skapade utifrån förslag och 
feedback från över 40 000 djurägare med helt nya 
förmåner som vi var - och fortfarande är - ensamma 
om att erbjuda. 

Idag är Bought By Many en av de ledande 
aktörerna inom djurförsäkring i Storbritannien. 
Med tusentals 5-stjärniga omdömen i ryggen för 
vår kundservice och skadehantering har våra 
kunder röstat fram oss till Storbritanniens ”Most 
Trusted Pet Insurance Provider 2019”. Nu vill vi göra 
djurförsäkring lätt att älska för djurägare i Sverige.

Bought By Many blev framröstat till Storbritanniens 
mest pålitliga djurförsäkringsbolag  2019 av 
tusentals kunder på Moneywises årliga gala.



Tidigare besvär.
Med det här tillägget får du ersättning upp 
till 7 000 kr per år om din hund eller katt 
får besvär med en skada eller sjukdom 
som den har behandlats, medicinerats eller 
undersökts för inom de senaste två åren.
Besvär som ditt djur har behandlats, medicinerats eller 
undersökts för inom de tre senaste månaderna innan din 
försäkring börjar gälla täcks inte av detta tillägg. 

Bas.
Ett begränsat skydd med 
grundläggande veterinärvård.

Veterinärvård 
30 000 kr
Tandvård 
Tandskador orsakade av olycksfall

Receptbelagd medicin 
Ingår inte 

Dolda fel 
Ingår

Rehabilitering 
Ingår inte

Beteenderubbningar 
Ingår inte

Videokonsultationer med FirstVet 
Ingår

Livförsäkring 
Valbar

Standard.
En klassisk veterinärvårdsförsäkring 
med det lilla extra.

Veterinärvård 
60 000 kr
Tandvård 
Tandsjukdom och tandskada

Receptbelagd medicin 
Ingår upp till 
veterinärvårdsbeloppet

Dolda fel 
Ingår

Rehabilitering 
6 000 kr

Beteenderubbningar 
6 månaders behandling

Videokonsultationer med FirstVet 
Ingår

Livförsäkring 
Valbar

Premium.
Marknadens mest omfattande 
djurförsäkring.

Veterinärvård 
140 000 kr
Tandvård 
Tandsjukdom och tandskada

Receptbelagd medicin 
Ingår upp till 
veterinärvårdsbeloppet

Dolda fel 
Ingår

Rehabilitering 
14 000 kr

Beteenderubbningar 
12 månaders behandling

Videokonsultationer med FirstVet 
Ingår

Livförsäkring 
Ingår upp till 70 000 kr

Valbara tillägg (Se beskrivning till höger) Valbara tillägg (Se beskrivning till höger) Valbara tillägg (Se beskrivning till höger)

Pengar tillbaka.
För varje skadefritt försäkringsår får du 
tillbaka 20% av din årliga premie.

Hur fungerar tillägget för tidigare besvär? 
Djurförsäkringar täcker vanligtvis inte tidigare kända 
eller behandlade sjukdomar eller skador. Med det 
här tillägget kan du få ersättning för behandling av 
alla tidigare besvär under förutsättning att ditt djur 
inte har behandlats, undersökts eller medicinerats 
för besväret inom de tre senaste månaderna.

Våra försäkringar. Tillägg.



Vi gör djurförsäkring lätt att älska.

Går det att älska djurförsäkring? 
Det tror vi på Bought By Many. 
Med spännande förmåner och 
omfattande villkor har vi skapat 
djurförsäkringar som är lätta  
att älska.

 
Sveriges högsta ersättning 
Med vår mest omfattande djurförsäkring Premium får 
du upp till 140 000 kronor veterinärvårdsersättning 
varje år och livförsäkring ingår upp till 70 000 kr. 

 
Inga rasspecifika begränsningar  
Alla hundar och katter förtjänar en riktigt bra 
försäkring, oavsett ras eller ålder. Därför har 
vi tagit bort alla rasspecifika begränsningar i 
försäkringsskyddet.

 
Samma veterinärvårdsbelopp oavsett ålder 
Hos oss kan du försäkra din valp eller kattunge från 
fyra veckors ålder utan övre åldersgräns. Dessutom 
är ersättningsbeloppet för veterinärvård detsamma 
hela livet ut.

 
Djurförsäkring utan självrisk  
Vi är det enda bolaget som erbjuder djurförsäkring 
utan fast självrisk. Om din hund eller katt är under 
nio år kan du välja en fast självrisk från 0 kronor.

 
Lång självriskperiod 
Alla Bought By Manys djurförsäkringar har en 365 
dagar lång självriskperiod vilket innebär att du 
endast betalar den fasta självrisken en gång per år.

 
15% samlingsrabatt varje år 
Hos Bought By Many får du 15% rabatt varje år när 
du lägger till flera djur i en och samma försäkring. 
Du kan kombinera både hundar och katter.



Vi gör djurförsäkring lätt att älska. (fortsatt)

 
Medicin ingår 
I Standard och Premium ingår ersättning för 
medicinkostnader upp till veterinärvårdsbeloppet. 

 
Ordinerat foder och beteenderubbningar 
Vi är det enda bolaget i Sverige som ersätter 
ordinerat foder och beteenderubbningar.

 
Direktreglering och skadeanmälan 
Vi erbjuder direktreglering och kan även ersätta 
kunder genom en enkel och  
smidig skadeanmälan. 

 
Tandvård ingår 
I Standard och Premium ingår ersättning  
för tandsjukdomar och tandskador. 

 
Kroniska sjukdomar 
Alla Bought By Manys djurförsäkringar ersätter 
skador och sjukdomar som din hund eller katt 
har varit symptomfri från i över två år, gäller även 
kroniska sjukdomar.

 
Försäkring för tidigare besvär 
Vårt unika tillägg för tidigare besvär ersätter 
veterinärvårdskostnader upp till 7 000 kr om ditt 
husdjur får besvär med en skada eller sjukdom som 
behandlats, medicinerats eller undersökts inom de 
senaste två åren, och senast tre månader innan din 
försäkring börjar gälla.

 
Pengar tillbaka för skadefria år 
Med tillägget Pengar tillbaka kan du som djurägare 
få tillbaka 20% för varje år som din hund eller katt 
är fri från skador och sjukdomar. 

 
Gratis videosamtal med FirstVet 
I alla våra försäkringar ingår fri tillgång till rådgivning 
med legitimerade veterinärer, direkt i mobilen.



Vill du veta mer om oss 
och våra försäkringar? 
Besök vår hemsida för att se alla  
våra djurförsäkringar i detalj.

Se alla våra hundförsäkringar 
Se alla våra kattförsäkringar

https://se.boughtbymany.com/
https://se.boughtbymany.com/hundforsakring
https://se.boughtbymany.com/kattforsakring

