Kæledyrsforsikring
Hund

Som hundeejer er det lovpligtigt, at du har en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen hjælper dig, hvis din hund skader
andre mennesker, dyr eller ting. Fx hvis din hund bider et barn
eller er årsag til en trafikulykke, fordi den løber ud på vejen.

Du kan vælge mere til

Livsforsikring. Familiens firbenede ven dør desværre også
engang imellem alt alt for tidligt, enten i en ulykke eller fordi
den er syg. Køber du en livsforsikring i tilknytning til kæledyrsforsikringen, så får du erstatning og dermed penge til at
købe en ny lille hvalp af samme race. Der er ingen selvrisiko
på livsforsikringen.

Hos GF kan du supplere den lovpligtige ansvarsforsikring
med tre tilvalg, så du passer ekstra godt på dig selv og
din hund:
Udvidet ansvar. Deltager du i klub- eller foreningsarrangementer, så kræver det ofte udvidet ansvar. Den dækker,
hvis din hund skader ting eller andre personer. Fx når du
er på udstilling med hunden, eller når I er afsted til træning, agility eller lignende, og din hund bider dommeren.
Sygeforsikring. Hunde kan komme til skade og blive syge
ligesom mennesker. Din hund fortjener samme gode behandling som dig selv, så den kan blive hurtigt rask igen.
Når du vælger sygeforsikring undgår du, at en uforudset
dyrlægeregning slår bunden ud af månedens budget. Du
slipper samtidig for det frygtelige dilemma at skulle vælge
hundens liv fra, simpelthen fordi familiens økonomi ikke
kan bære at betale en dyr – men livsnødvendig – operation.
Sygeforsikringen dækker dyrlægeregninger, og du får dækket
regninger i hele hundens levetid. Fx:
• Akut undersøgelse og behandling af dyrlæge.
• Behandling uden for klinikkens normale åbningstid,
hvor der ofte er et gebyr oveni den sædvanlige
konsultationspris.
• Medicin under konsultation eller indlæggelse.
• Ophold på dyrehospital og klinik.
• Tandskader efter en ulykke.
• Udgifter til operation.
• Operation af korsbånd.
• Fødselskomplikationer, fx kejsersnit.
• Aflivning og standard kremering.

Dækker også genoptræning. Bliver din hund kørt
ned af en bil eller skal den opereres for fx diskus
prolaps, så vil dyrlægen nogle gange a
 nbefale
genoptræning. Med sygeforsikringen har du
mulighed for at få dækket nogle af udgifterne til
genoptræning – uanset om det foregår hos dyr
læge, f ysioterapeut eller kiropraktor. Du kan også få
dækket svømmetræning og massageforløb, hvis det
er en del af hundens genoptræning.

Kunderne deler overskuddet
Hos GF handler overskud ikke kun om
penge. Det handler også om god og
personlig rådgivning om dine
forsikringer. Og hvert år gør vi
regnskabet op, og kunderne deler
overskuddet. Det er det, vi kalder
overskud til hinanden.
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