DYREFORSIKRING DANMARK
Vi tilbyder kanin & gnaver forsikringer uden skjulte
omkostninger og merbetalinger for at sikre dig
bedst økonomisk.
Vi sikrer, at din kanin & gnaver altid kan få
behandling, hvis en pludselig skade eller sygdom
skulle opstå.

NÅR SKADEN
ER SKET..
Vil du sætte pris på os!

Vi samarbejder med dyrlæger i hele landet, og
sørger for nem og hurtig skadebehandling,
ligesom vi også kan lave direkte skaderefusion til
din dyrlæge.

FIND OS PÅ:

www.dyreforsikringdanmark.dk
hvor du også kan beregne prisen på forsikring
af din kanin & gnaver.

Køb din forsikring online!
Følg os på facebook: Dyreforsikring Danmark

Dyreforsikring Danmark A/S
Hærvejen 8
6230 Rødekro
Telefon 74 72 86 00

En del af ETU Forsikring A/S

Hurtig service
Kompetent rådgivning
God dækning

En del af ETU Forsikring A/S

KANIN & GNAVER FORSIKRING
Grundpakke:

Er din kanin & gnaver under 6 måneder, når du tegner
forsikringen, har den automatisk og uden merpris en
udvidet tanddækning med i grundpakken.
• Max. sum på kr. 15.000 pr. år
• 100% dækning ved sygdom , når først din
selvrisiko er betalt
• Selvrisiko på kr. 779 pr. diagnose
• Behandlingsperiode på 120 dage
• Livsvarig dækning uden nedskrivning i alder og beløb
• Dækning for receptpligtig medicin op til kr. 1.559 pr. år
• Karenstid på kun 14 dage

DU KAN FINDE BILLIGERE
FORSIKRING,
men når uheldet er ude, bliver du glad for,
at du valgte Dyreforsikring Danmark, hvor
du får den bedste dækning!
Med en forsikring hos Dyreforsikring
Danmark får du tryghed og økonomisk
sikkerhed, og du kan derfor koncentrere
dig om glæden ved dit kæledyr.

Alle beløb er index 2018

Me
d
kon en fo
cen
r
tre sikring
re d
ig o i Dyre
m g fors
læd ikrin
en
g
ved Dan
dit mark
kæ
,
led kan d
yr!
u

Beregn selv prisen på din kanin & gnaver på
www.dyreforsikringdanmark.dk

