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LOfavør Hunde- og katteforsikring
Med en hunde- og katteforsikring får
du bedre mulighet til å ta ekstra godt
vare på hunden eller katten din hvis
den skader seg eller blir syk.
Forsikringen gir deg også erstatning
dersom den dør, må avlives eller blir
borte.
Hvorfor trenger jeg forsikring?
Sannsynligheten for at en hund/katt trenger
veterinærbehandling i løpet av livet, er svært
stor. Hvis hunden/katten blir skadet eller utsatt
for en ulykke, er det defor viktig å ha mulighet
til å kunne gi den best mulig behandling.
Hva dekker forsikringen?
Med en hunde-/katteforsikring i SpareBank 1
får du dekket veterinærutgifter og
reseptpliktige medisiner med inntil 20 000
kroner. Summen kan økes til 35 000 eller
50 000 kroner mot et tillegg i prisen.
Forsikringen dekker i tillegg følgende:
Veterinærbehandling av valp/kattunge som
innen 24 timer etter fødsel trenger dette for å
kunne overleve. Gjelder frem til valpen/
kattungen er syv dager gammel
Erstatning hvis hunden/katten blir borte, dør,
må avlives eller får varig skade
Viktig å vite
Forsikringen gjelder i Norden og Europa ved
opphold på inntil 12 måneder
Du kan kjøpe forsikringen til hunder/katter som
er mellom 5 uker og 7 år gamle
Fra 7 og inntil 10 år kan hunden/katten kun
forsikres ved at eksisterende forsikring flyttes
fra et annet selskap
Forsikringen opphører ved første forfall det året
hunden/katten blir 12 år

Egenandel
Egenandelen ved veterinærutgifter på grunn av
sykdom eller ulykke er på 20 % av erstatningsberettiget beløp, og minimum 2 000 kroner.
ID-merking
Vi anbefaler å ID-merke alle dyr. Dette gjør det
langt enklere å identifisere hunden/katten
dersom den blir borte, slik at den raskere kan
gjenforenes med eieren sin.
Vi anbefaler at du leser forsikringsvilkårene, slik at
du får full oversikt over hvilke regler som gjelder.

Melde skade?
Gå inn på meldeskade.no eller
ring oss på 915 02300 – vi
hjelper deg 24 timer i døgnet!

