Katteforsikring
Bedste venner passer på hinanden

Bedste venner
passer på hinanden
Dyrekassen Danmark hjælper
dig med at passe ekstra godt
på din firbenede ven - så den
er sikret hele livet.

SYGEFORSIKRING
Med en sygeforsikring hos Dyrekassen
Danmark hjælper vi dig med at betale dyrlægeregningen, hvis din kat bliver syg eller
kommer til skade.

Vores vigtigste mål er det samme som dit,
nemlig at din kat bliver rask igen.

Hvilke katte kan forsikres?
Sygeforsikring kan købes fra din kat er 12
uger gammel, og frem til den fylder 7 år. Er
din kat fyldt 5 år, skal vi have en sundhedsattest* fra din dyrlæge. Attesten må
højst være 14 dage gammel.
Din kat skal være vaccineret mod kattesyge
og influenza samt være revaccineret efter
gældende vaccinationsanbefaling. Katten
skal være ID-mærket i form af microchipning eller tatovering og registreret i Det
Danske Katteregister eller Dansk Katteregister.
*) Sundhedsattest kan evt. printes fra dyrekassen.dk

Kattens Værn lægger vægt på at informere om, at alle katteejere skal tage ansvar
for deres dyr. Det gør man ved at sørge for, at katten er sygeforsikret, øremærket
og registreret. Derved undgår man at komme i en situation, hvor man kan blive
nødt til at aflive sin kat, fordi man ikke har råd til at lade den behandle hos dyrlægen. Derfor anbefaler vi, at alle katteejere forsikrer og øremærker deres katte,
og registrerer kattene i Det Danske Katteregister.
Kattens Værn
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Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker en stor del af dyrlægeregningen, hvis din kat bliver syg eller kommer
til skade. Forsikringen dækker i hele Europa, så længe du har fast bopæl i Danmark og er
tilmeldt folkeregistret.

Direkte
skaderefusion

Eksempler på udgifter sygeforsikringen dækker:
• Diagnosticering og behandling
• Nødvendigt ophold på dyreklinik
• Materialer og medicin, som dyrlægen
bruger under behandlingen

•U
 dgifter til operation
• Tandskader som følge af ulykke
• Kejsersnit

Vidste du, at...
vi tilbyder direkte skaderefusion? Det betyder, at
du blot betaler din del af udgifterne på klinikken,
hvorefter vi overfører det resterende beløb direkte til
dyrlægen. Dog er det en forudsætning, at din dyrlæge
er indforstået med betalingsformen.

• Ekstraudgifter på søn- og helligdage

• Akupunktur, kiropraktik, massage
og laserbehandling

• Genoptræning
• Allergibehandling, herunder allergivacciner

• Aflivning og kremering som følge
af sygdom eller ulykke

Hvad dækker sygeforsikringen IKKE
• Forebyggende undersøgelser og behandling eller sundhedseftersyn
• Undersøgelser i forbindelse med attestudstedelse
• Fertilitetsundersøgelser og undersøgelser/behandling i forbindelse med
drægtighed

• B ehandling af adfærdsproblemer
• Skader på mælketænder
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Fakta om sygeforsikringen**
•G
 ælder hele livet
• Koster 1.041 kr. om året
• Årlig erstatningssum på 30.885 kr. - summen nedsættes ikke, når din kat
bliver ældre

• 80 % erstatning af de udgifter forsikringen dækker, fratrukket en selvrisiko
på 736 kr. i hver behandlingsperiode

•H
 ver behandlingsperiode har en varighed af 120 dage
• Mulighed for afregning direkte med dyrlægen (direkte skaderefusion)
**) Alle summer og beløb er reguleret i henhold til indeks 2021.

VI SAMARBEJDER MED
KATTENS VÆRN
Dyrekassen Danmark samarbejder med
Kattens Værn. Er du medlem, får du
10 % rabat på sygeforsikring af din kat hos os.
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VIL DU VIDE MERE?
På dyrekassen.dk kan du læse mere om vores forsikringer og se de præcise forsikringsbetingelser, beregne en pris og købe dine forsikringer.
Du kan følge Dyrekassen Danmark på:

Statene 12 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 63 57 11 11 · post@dyrekassen.dk · dyrekassen.dk
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