Dyrlægemagasinets Forsikringsoversigt 2016

KAT 2016

Agria Dyreforsikring

Dyrekassen Danmark

Gartnernes Forsikring

Sygeforsikring

Afhænger af race og valgte forsikringer. Huskat fra 62 kr. pr. måned
og Hellig Birma fra 89 kr. pr. måned. Dækker også tænder, herunder tandresorption (FORL).

947 kr. pr. år

891 kr. pr. år

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning

Gyldig vaccine og ID-mærkning. Gyldig vaccine og ID-mærkning

Mulighed for tilvalgsdækning

Medicin og pasning ved ejers
sygdom.

Ingen tilvalg, to genoptræningsforløb er inkluderet i sygeforsikringen.

-

Selvrisiko

Fast selvrisiko på 683, 994 eller
2.097. Dækker derefter forsikringen 90 % eller 80 %. Den faste
selvrisiko betales én gang pr. 125
dage – også selvom der er tale om
flere forskellige sygdomsforløb.

Dækker 80 %, derefter 669 kr. i
selvrisiko. Selvrisikoperiode 120
dage.

764 kr. Derefter dækkes 80 %.
Selvrisikoperiode pr. diagnose
og pr. behandlingsperiode =
60 dage.

Medicin givet direkte på
klinikken

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Udleveret medicin

Ja. 2.670 kr. per år (tillægsforsikring).

Ingen dækning.

Max. 1.000 kr.

Dækning af laboratorieudgifter

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Max. årlig erstatning

22.080 eller 38.640 kroner pr. år.
Samme dækning hele livet.

28.129 kr. Summen nedskrives
ikke for ældre katte.

15.299 kr.

Max. og min. alder ved nytegning

Mindst 6 uger, ingen max. alder.

Mindst 12 uger og under 7 år.
Dyrlægeattest påkrævet hvis
over 5 år.

Mindst 8 uger og under 7 år.
Dyrlægeattest påkrævet hvis
over 5 år.

Alder ved ophør

Livslang sygeforsikring med
samme dækning hele livet.

Livsvarig, samme dækning hele
kattens liv.

14 år

Rabat

10 % killingerabat, hvis tegnet før
16 uger. Rabat ved medlemskab
af bl.a. Jyrak, Darak, og Dyrenes
Beskyttelse. Samlerabat ved flere
katte.

Rabat ved medlemskab af Katte- Mulighed for 10 % samlerabat
klubben, Felis Danica eller Katm.v.
tens Værn. Rabat ved mere end
fire katte, hunde eller heste.

Telefon nr.

70 10 10 65

63 57 11 11

43 71 17 77

Hjemmeside

www.agria.dk

www.dyrekassen.dk

www.garfors.dk

Kilde: Forsikringsselskaberne

Topdanmark

Tryg

974 kr. pr. år

Afhænger af race, alder, bopæl/
boligtype og antal skader de seneste 2 år. Fra 637 kr. ved f.eks. 3
år gammel kastreret huskat, villa i
Roskilde.

Gyldig vaccine og ID-mærkning Gyldig vaccine og ID-mærkning.
Udleveret medicin og genoptræning (genoptræning dog
max. 3.306 kr. pr. år).

Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v. Med på Rejse, Pasning og Livdækning.

Fast selvrisiko på 750 kr. Derefter dækkes 90 %. Selvrisikoperiode 120 dage.

Fast selvrisiko på 768, 1.229 eller
1.844 kr. Dækker herefter 90 %.
Selvrisikoperiode 120 dage.

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Max. 1.986 kr. pr. år ved tegning af tillægsforsikringen Sygeforsikring Plus.

3.073 kr. pr. år inkl. halskrave,
forbindingsmaterialer og støttebind. Ingen selvrisiko på medicin.
Er en del af tilvalget Tænder og
Medicin.

Intet max. beløb

Intet max. beløb

27.278 kr.

18.447 eller 28.695 kr. Summen
nedskrives ikke for ældre katte.

Mindst 8 uger og max 6 år.

Mindst 12 uger, ingen max. alder.
Livdækning tilbydes ikke til katte
der er fyldt 12 år.

Livsvarig

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber dog når katten fylder 13 år.

10 % killingerabat, hvis tegnet
før 16 uger. Mulighed for samlerabat ved flere forsikringer.

10 % samlerabat ved flere forsikringer.

70 13 7-9-13

70 11 20 20

www.topdanmark.dk

www.tryg.dk/kat
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