Katteforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt: 2151007R413

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.gjensidige.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En katteforsikring omfatter din kat og dækker udgifter til behandling af sygdom, tilskadekomst m.m.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

! Undersøgelse og behandling af
sygdom.
! Undersøgelse og behandling af
tandsygdom.
! Undersøgelse og behandling ved
tilskadekomst.
! Operation og genoptræning efter
operation.
! Der dækkes med højst 25.000 kr. pr.
forsikringsår.

" Paradentose og kosmetiske indgreb.
" Kastration eller sterilisation, der ikke
er medicinsk begrundet.
" Fødselshjælp.
" Kemoterapi og strålebehandling.
" Medicin til behandling af kronisk syge
dyr (medmindre PlatinKat er tilvalgt).

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?

Mulige tilvalg
#
PlatinKat
• Medicin til behandling af kroniske
sygdomme.
• Livsforlængende medicin.
• Kiropraktor og guldimplantat.
• Der dækkes med højst 35.000 kr. pr.
forsikringsår.
Europadækning
• Sygeforsikring under ferierejser i
Europa.
Pasning ved ejers sygdom
• Pasning af katten hvis du eller et
medlem af husstanden indlægges.

#
#

Der er en egenbetaling på 10 % af
behandlingsudgiften.
Udleveret medicin dækkes til forbrug i
højst 6 mdr.
Tandresorption dækkes med op til
2.500 kr. pr. forsikringsår, og kun hvis
katten er indtegnet hos os inden den
fylder 5 år.

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte.

•

Hvis du ændrer i de oplyste risikoforhold (fx antallet eller identiteten af den forsikrede kat), skal
du give os besked.

•

Du skal sørge for at holde katten vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza, samt de
vaccinationer der måtte kræves af Veterinærdirektoratet eller anbefales af dyrlægen.

•

I tilfælde af skade skal du altid kontakte os hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•

Du skal betale den første præmie i forbindelse med, at din forsikring træder i kraft, og senere
præmier skal betales på de aftalte forfaldstidspunkter.

•

Du bestemmer selv, om du ønsker at fordele betalingerne og betale hver måned, eller om du vil
nøjes med at betale én gang om året.

•

Ønsker du at betale hver måned, skal betalingen ske via Betalingsservice. Ved betaling én
gang om året er det også muligt at betale via indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter på den dato, som vi aftaler med dig og gælder i 1 år/frem til den valgte
hovedforfaldsmåned. Herefter vil forsikringen automatisk blive fornyet og gælde i endnu 1 år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

Du kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til den første i en måned. Opsiges
forsikringen pr. anden måned end hovedforfaldsmåneden, vil der blive opkrævet et gebyr.

•

I indtil 1 måned efter afslutningen af en skade kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel.

