HVILKEN FORSIKRING SKAL DU
VÆLGE?

Når man skal vælge sygeforsikring til sit
kæledyr er det, som med alle andre
forsikringer, vigtigt at kigge sig godt for.
Der er stor forskel på hvad de enkelte
sygeforsikringer tilbyder. Vi har herunder
listet nogle af de punkter, du kan være
opmærksom på, når du vurderer
forsikringsbetingelserne:

Vi er sygeforsikret
Er du?

• Hvor stor er selvrisikoen? Vær ekstra opmærksom på de forsikringer, der både fratrækker

selvrisiko, og en procentsats af den samlede regning i det beløb de udbetaler.
• Er det muligt at tegne en sygeforsikring hos selskabet uden at have andre forsikringer hos

dem?
• Nogle forsikringer har en maksimum alder ved indmeldelse. Enkelte forsikringer kræver

desuden en sundhedsattest fra dyrlægen, hvis dyret ikke længere er hvalp eller killing.
• Alder ved forsikringsophør. Det har stor betydning om forsikringen ophører når dyret bliver

gammelt (typisk er grænsen omkring 10 år) eller om der er livsvarig dækning.
• Har sygeforsikringen et loft på det beløb den dækker pr. år? Flere forsikringsselskaber, har

fastsat et maksimum beløb, de dækker på et år – og størrelsen af dette beløb kan variere.
• Dækkes allergibehandlinger? Nogle selskaber dækker ikke alle trin eller undersøgelser ved

allergiske lidelser.
• Dækkes alternativ behandling, som akupunktur, homøopatisk behandling eller kiropraktik?
• Har forsikringen forbehold for dækning af bestemte lidelser ved forskellige racer?
• Har forsikringen inkluderet dækning af tandlidelser?
• Har forsikringen forbehold for dækning af lidelser eller tilstande, der er arveligt betinget?
• Vær derfor opmærksom på at finde den forsikring, der passer bedst til jeres behov.
• Vi oplever dagligt dyreejere, der har stor glæde af at have deres dyr sygeforsikret.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at spørge personalet
på klinikken eller kigge på vores hjemmeside www.hojbydyreklinik.dk
Det koster kun 100-150 kr. om måneden af sygeforsikre dit kæledyr

Højby Dyreklinik
Højbyvej 38B / 5260 Odense S
Tlf. 65958003 / www.hojbydyreklinik.dk

Sygeforsikring af hund og kat

Eksempler på almindelige skader

SKÅRET TRÆDEPUDE I VAGTEN
Vi er tit ude for, at man i weekenden eller om aftenen, er på stranden for at gå en tur med
hunden og den pludselig har skåret sig i en trædepude. Dette kræver ofte dyrlægebesøg.
Dyret skal i narkose, såret skal renses op, og evt. syes. Der anlægges i reglen en forbinding,
som skal skiftes et par gange. Prisen for et sådant forløb, der opstartes udenfor almindelig
arbejdstid, kan let løbe op i 3500 - 4500 kr.
Hvis der er lavet en sygeforsikring på hunden ,vil egenbetalingen svinge, alt efter hvilket
forsikringsselskab, der tegner forsikringen. Typisk vil der være en selvrisiko på 600- 800kr,
samt en udgift til den medicin, der bliver udleveret til efterbehandling (som de fleste
forsikringer ikke dækker). Hermed ender forsikringen med at give en dækning svarende til
2500—3500 kr.

KAT MED BIDSÅR EFTER SLAGSMÅL
En meget almindelig skade på vores huskatte er infektion efter slåskamp med de andre katte i
nabolaget. Ofte når katten at udvikle en regulær byld på stedet, hvilket kræver at katten
lægges i narkose, hvor bylden spaltes og der ilægges dræn. Efter nogle dage hjemme skal
katten til kontrol hos dyrlægen, hvor drænet fjernes, og sårene efterses, hvorefter katten i
reglen kan efterbehandles derhjemme. Udgiften til et sådant forløb vil ligge på 2200– 2500 kr.
Er katten sygeforsikret, vil der typisk være en selvrisiko på 600-800 kr. og der vil være en
mindre udgift til medicin til efterbehandling (som de fleste forsikringer ikke dækker). Hermed
ender forsikringen med at give en dækning svarende til 1400- 1600 kr.

Det er lovpligtigt at ansvarsforsikre sin hund. Denne forsikring dækker hvis
hunden gør skade på andre hunde, mennesker eller på materiel. Derudover
vil vi varmt anbefale at tegne en sygeforsikring på din hund eller kat.
Baggrunden for dette er, at dyrlægeregningen hurtigt kan vokse sig stor, hvis det drejer sig om
et længerevarende problem, en operation, der er påkrævet, eller hvis det er nødvendigt at
supplere undersøgelsen med f.eks. røntgen- eller laboratorieundersøgelser. Bliver det
nødvendigt at søge dyrlæge udenfor almindelig arbejdstid, vil det ligeledes medføre en
væsentligt forøget udgift. Er der tegnet en sygeforsikring på din hund eller kat, vil denne kunne
dække en væsentlig del af dyrlægeregningen.
I det følgende vil vi give et par eksempler på værdien af at have en sygeforsikring på dit dyr.
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LÆNGEREVARENDE SYGDOMSFORLØB
Forsikringen kommer også til sin ret i de mere langvarige sygdomsforløb. En tommelfingerregel
er, at hvis der skal laves mere end 1 kontrolbesøg i sygdomsforløbet, vil udgiften til
behandlingen ofte blive af en sådan størrelse, at sygeforsikringen vil kunne tages i brug. Det er
vigtigt her at pointere, at de fleste sygeforsikringer har en behandlingsperiode på 60 dage, og i
denne periode vil der ikke pålignes en ny selvrisiko, så længe det drejer sig om behandling af
den samme lidelse. Dette betyder, at eventuelle yderligere laboratorieundersøgelser, eller andre
afklarende undersøgelser, som f.eks. allergitest, scanning, røntgenundersøgelser eller
operation, vil være dækket indenfor en 60 dages periode. I praksis betyder dette ofte, at dyret
vil kunne få en mere optimal undersøgelse og behandling, idet økonomien ikke i samme grad
vil være en begrænsende faktor, som hvis dyret ikke var sygeforsikret. Se mere på
www.hojbydyreklinik.dk
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