Vi sikrer det, du holder af..
Du finder meget mere info på vores hjemmeside,
hvor du også kan sammensætte og beregne prisen
på den ønskede forsikring.
Du er altid velkommen til at ringe til os, så finder vi
sammen den forsikring, der passer til dit behov.

FIND OS PÅ:

www.etuforsikring.dk hvor du kan beregne prisen
og købe forsikring til din kat.
Følg os på:

Behandling af skader

Vores fagpersonale sørger for nem og hurtig
skadebehandling med mulighed for direkte
skadebehandling til din dyrlæge.
Vi samarbejder med dyrlæger i hele landet.

ETU Forsikring A/S
Hærvejen 8
6230 Rødekro
74 72 86 00
salg@etuforsikring.dk

NÅR SKADEN
ER SKET...

Vil du sætte pris på os!

Katteforsikring

Valgmuligheder

Vi har gjort det nemt og overskueligt at forsikre
din bedste ven og har derfor lavet en forsikring
uden overraskelser!

Indhold
Max. erstatningssum

Sygeforsikring

Med en sygeforsikring hos os får du tryghed og
økonomisk sikkerhed, så du kan koncentrere dig om
glæden ved dit kæledyr.
Vi tilbyder en sygeforsikring, hvor alt er inkluderet.
Du kan vælge mellem to forsikringsmuligheder - sølv og
guld, som du i oversigten kan se hvad indeholder.
Forsikringen har en kort karensperiode og inkluderer
også dækning for receptpligtig medicin og
genoptræning. For hver diagnose har du 140 dage til
behandling.

22.500 kr.

45.000 kr.

Fast selvrisiko

1656 kr.

828 kr.

Egenbetaling

15%

0%

Pris pr. måned fra*

78 kr.

150 kr.

Bonus dækning til
killinger der ikke er
fyldt 6 måneder når
forsikringen tegnes.

Bonus dækning til
killinger der ikke er
fyldt 6 måneder når
forsikringen tegnes.

Sygdomsdækning
Ulykkesdækning
Livsvarig dækning

Særlig tanddækning

14 dages karenstid

Hvis du forsikrer din kat inden den er 6 måneder
gammel, får den som bonus vores særlige tanddækning
med uden merpris.
Denne tanddækning dækker bl.a. tandsygdomme som
FORL og resorptioner.

140 dages
behandlingsperiode
Max. alder ved
indtegning 9 år
Receptpligtig
medicin

Der kan tegnes forsikring
på din kat, når den er fyldt
8 uger og helt frem til den
fylder 9 år.

Genoptræning

Særlig tanddækning

Alle beløb er index 2020
* Beregn din nøjagtige pris online

›
›
›

Hurtig service
Kompetent rådgivning
God dækning

