Hvad er en sygeforsikring
for dyr ?
Lad os indledningsvis aflive 2 hårdnakkede myter:
”At der er alt for mange undtagelser –
den dækker ikke, når du har brug for
det” og ”du bliver smidt ud af forsikringen, når hunden/katten bliver gammel, og du virkelig har brug for den”.
Det er ren tågesnak. I hvert fald hvis
du vælger en god sygeforsikring.
Spørg forsikringsselskaberne. Det er
et kardinalpunkt i valget af selskab.
Måske kunne man have nævnt en 3.
myte: ”Det er alt for dyrt at forsikre sin
hund/kat”. Prisen pr. år svarer stort
set til, at du daglig køber dig et godt
æble. Er det meget i forhold til
”vedligeholdelsen” af en god ven ?
I vores øjne er det en af de bedste
forsikringer/garderinger, der findes.
Den dækker bl.a. operationer, konsultationer, laboratorieundersøgelser,
dyrlægebehandlinger, røntgenundersøgelser, scanninger, kikkertundersøgelser, akupunktur, indlæggelser,
allergiundersøgelser og eventuelle
vagttillæg. Uanset om det er dag eller
nat eller helligdag. Også når din hund
eller kat bliver gammel.
De fleste forsikringer dækker 80 % af
regningsbeløbet. Herfra trækkes selvrisikoen.
Eksempel fra en forsikring.
En hund med maveproblemer:
Dyrlægeudgifter: 5042 kr.
80 % dækning : 4034 kr.
- selvrisiko
: 577 kr
Udbetalt erstatning: 3457 kr. – det
svarer vel til ca. 4 års præmieudgifter.
Det er vel ikke så tosset – og sker
ulykken på umage tidspunkter – nat,
søndage og helligdage - kan regningerne blive meget større. Det samme
gælder større operationer.
Sygeforsikringerne dækker ikke tandrensninger, forebyggende behandlinger som f.eks. vaccinationer, sterilisationer og kastrationer og udleveret
medicin.
Men ærlig talt – er det ikke rimeligt ?
Det er heller ikke her, de store udgifter ”ligger begravet”.
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Sygeforsikringen er som andre forsikringer skabt til at sikre dig imod katastrofer.
Du sikrer dig imod at skulle tænke på,
om du har råd til at få dit dyr behandlet, eller om du er nødsaget til at tænke aflivning.
Med denne sygeforsikring vil du altid
– dag og nat – 365 dage om året kunne søge dyrlægehjælp uden at skulle
tænke på økonomi. Det vil give dig ro
i sindet.

Hvad er maksimalbeløbet, der
dækkes pr. år ?
De fleste sygeforsikringer dækker op
til ca. 25.000 kr. pr. dyr pr. år.
Hvilken sygeforsikring skal jeg
vælge ?

Det er altid klogt først at henvende
dig til det forsikringsselskab, hvor du
har dine øvrige forsikringer. De fleste
forsikrer både hunde og katte.
Der kan være forskelle. Specielt i
Du kan indvende, at” mit dyr bliver
størrelsen af selvrisiko og alder for
aldrig sygt”. Kun godt hvis det går
sådan, men vi kan love dig - rent sta- ophør af forsikring. Spørg dem !
tistisk - at de fleste kunne få glæde af Dækningens størrelse og betingelseren sygeforsikring i løbet af et langt liv. ne for optagelse er stort set ens hos
Mange bliver alvorligt syge, men det alle selskaberne.
behøver såmænd ikke være andet
end en skåret trædepude, før det kan Vi vil også gerne være behjælpelige
betale sig at forsikre. Mærkværdigvis med at besvare spørgsmål.
Et spørgsmål vil vi gerne besvare
sker uheldene ofte uden for dyrlægers normale arbejdstid, og så er det klart og tydeligt her:
Skal jeg melde min hund/kat i syaltså ”dobbelt op”. Samme princip
som hos en blikkenslager på en hel- gekasse? Vi synes, det er en god
idé.
ligdag.
Alt for ofte ser vi folk ude i store overvejelser, om de kan undvære pengeSom for alle andre forsikringer gælne til en evt. behandling. Vi forstår
der det, at man må håbe på, man
faktisk overhovedet ikke, at nogle
ikke får brug for at anvende den.
ejere fravælger denne mulighed for at
sikre sig og deres dyr den bedste
Hvilke dyr kan komme i sygekasbehandling – døgnet rundt. Vi kan
se ?
berette om rigtig mange glade ejere
med forsikring, og vi kan også til forAlle unge/yngre sunde hunde/katte
sikringsselskabernes ros sige, at vi
kan principielt meldes ind.
stort set aldrig har klager over, at de
Hvornår skal jeg melde dyret ind ? ikke vil dække udgifterne. Ros til
dem. De er fair og reelle i deres bedømmelser.
Gør det, når dyret er så ungt som
muligt. Et ældre dyr vil ofte kræve et
dyrlægecheck, før en evt. indmeldel- Eksempler på forsikringsselskaber:
www.dyrekassen.dk
se kan finde sted. Dyr over 7 år kan
www.almbrand.dk
ikke meldes ind.
www.garfors.dk
www.kattens-vaern.dk
Hvad er en behandlingsperiode ?
Artiklen er skrevet af
60 dage. Det betyder, at enhver beDyrlæge Knud Steensborg
handling af den samme sygdom i
www.abilddyreklinik.dk
denne periode dækkes ind, således
at der kun skal betales selvrisiko 1
gang. På supplerende regninger skriver dyrlægen blot fortsat behandling.
Mange operationer og kroniske medicinske lidelser kræver gentagne kontrolbesøg.
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