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De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Er der
uoverensstemmelser mellem dette dokument og forsikringens police og vilkår, er det policen og de fastsatte vilkår, der
gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Hvad dækker den?
Sygdom og ulykke - dækker behandling og

undersøgelse af skader som følge af ulykke og
sygdomme. Ligeledes dækkes udgifter til
operation, samt materiale anvendt i
forbindelse hermed.
Receptpligtig medicin – gælder udleveret og
afhentet medicin ordineret til behandling af
dækningsberettiget sygdom eller skade.
Scanninger – udgifter til scanninger, herunder
også MR eller CT-scanning, dog maximalt én

gang i dyrets liv.
Dyrlægehonorar - der ydes dækning for

dyrlægens vagttillæg for aften, weekend og
helligdag.
Kejsersnit og abortindgreb – dækkes hvis
dyret eller ungernes liv er i fare, dog max 1
gang i dyrets liv.
Allergibehandling – gælder allergisk reaktion
eller overfølsomhed, samt anvendt medicin
hertil, f.eks. hyposensibilisering.
Øjenlidelser og –sygdomme, herunder
lidelser i tårekanalen. Indgreb i og omkring øjet
er dækket, såfremt dyret er fyldt 2 år.
Akupunktur og behandling med
guldimplantat dækkes maximalt 1 gang i
dyrets liv og skal være foretaget af autoriseret
dyrlæge.
Tandtraume, hvor der ydes erstatning til
tandbehandling for skader, der skyldes
ulykkestilfælde.
Er dyret indtegnet med sygeforsikring inden
den er fyldt 6 måneder, ydes tillige erstatning
for udvidet tandbehandling op til kr. 2.500 pr.
forsikringsår.
Aflivning og kremering efter dyrlægens
anbefaling for at undgå unødig lidelse ved
behandling af en ellers dækningsberettiget
sygdom eller ulykke.

Hvad dækker den ikke?
 Igangværende skader og sygdomme der er
opstået eller symptomgivende inden
forsikringens ikrafttræden. Herunder ej
heller undersøgelser og behandlinger af disse,
der sker i forsikringens tegningstid. Dette
gælder også sygdom og ulykke opstået,
behandlet eller som har været
symptomgivende i en gyldig karensperiode.
 Forebyggende behandlinger, herunder f.eks.
tandrens, sundhedseftersyn, vaccinationer
eller attester herpå. Køb af diætprodukter samt
diæt- og hormonbehandlinger er ikke dækket,
herunder gælder også behandling for falsk
drægtighed, fertilitetsundersøgelser og
behandlinger.
 Udgifter i forbindelse med nedslidte
tænder, tandsten, parodontose eller generel
dårlig tand- og mundstatus, herunder også
tandrens inkl. tandrøntgen i samme forbindelse
 Udgifter i forbindelse med
adfærdsforstyrrelser, aggressivitet og
lignende, ligesom alternativ behandling såsom
homøopati, krystalterapi, healing og lignende.
 Arvelige eller medfødte lidelser, herunder
navlebrok, misdannelser og chryptorchisme.
 Transplantationer og operationer med
indsættelse af proteser og led
 Køb af foder, tilskudsprodukter, vitaminer,
shampoo samt andre håndkøbspræparater.
 Køb af produkter til behandling af ind – og
udvortes parasitter, som f.eks lus, lopper og
orm, samt behandling af spy-angreb og

maddiker.
 Ledoperationer på dyr, der ikke er fyldt 15
måneder, medmindre der er tale om
ulykkestilfælde.
 5 Viral/Rabbit Haemorrhagic Disease og
Myxomatose (kaninpest) hvis dyret ikke er
tilstrækkeligt vaccineret efter producentens og
dyrlægens anvisninger.
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Hvor er jeg dækket?
✓ Sygeforsikringen dækker i hele Danmark,
foruden Grønland og Færøerne.
✓ Forsikringen dækker også ved midlertidigt
ophold i Europa af indtil 3 måneders varighed
fra afrejsedato.
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Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

-

Forsikringen dækker maksimalt med den på
policen anførte forsikringssum.

-

-

Du skal give os korrekte oplysninger, når
du opretter forsikringen
Du skal betale til tiden
Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i
policen er forkerte
Du skal melde adresseændring, hvis du
flytter
I en skadesituation skal du begrænse
skaden samt straks anmelde skaden til os
Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald og
hærværk til politiet

Udspecificering af forsikringssummerne for de
respektive dækninger findes anført i policens
betingelser.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første præmie beregnes efter forsikringens ikrafttræden og forfalder derefter til kommende måned, alt efter
valgt betalingsinterval.
Præmien kan betales enten helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Præmien betales via BS eller via
fremsendt girokort til e-Boks.
Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien, ligesom der
opkræves et betalingsgebyr, der følger det valgte betalingsinterval.

Hvornår starter og slutter forsikringen?
Forsikringen træder i kraft på den aftalte eller valgte dato såfremt dækningen er accepteret af ETU Forsikring.
Forsikringen ophører, når den opsiges af forsikringstageren, af et andet forsikringsselskab eller ETU
Forsikring. Forsikringen kan ligeledes ophøre, såfremt præmien ikke bliver betalt jævnfør fællesbetingelser for
alle forsikringsarter. Forinden dette, vil der være udsendt rykker til e-Boks.
Sygeforsikringen er livsvarig og fornyes årligt til hovedforfald, som altid er primo den måned, du har tegnet
forsikringen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen med opsigelse til enten løbende + 30 dage eller til hovedforfald.
Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr, ligesom opsigelse med forkortet varsel
også vil koste et gebyr.
Du kan læse mere om vores gebyrer på www.dyreforsikringdanmark.dk

