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Hos ETU Forsikring er vi meget glade for vores fortsatte samarbejde med Den Danske Hundeforening.
Derfor kan du som medlem også få nogle favorable priser og rabatter. Både på sygeforsikring til dine hunde,
vores helt specielle opdrætter tilbud, samt gode priser på dine resterende privatforsikringer.
Ydermere brænder vi for at sikre dig og dine hunde/din hund bedst muligt og tilbyder
derfor nogle af markedets bedste dækninger.
Læs med nedenfor, for at se hvad vi kan tilbyde dig.
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Vi har ved ETU forsikring lavet et nyt opdrætter setup som sikrer
både jer, dyret og de nye ejere.
Hvalpene vil blive dækket med samme summer som vores alm.
sygeforsikring , hvilket giver en økonomisk tryghed for dig som opdrætter.
Samtidigt sikrer du, at dine hvalpe får den bedste start på deres nye tilværelse
hos deres nye ejer.
Vil du gerne høre mere om hvad dette går ud på?
Kontakt Alberte for en uforpligtigende snak, om hvad det kan gøre for dig.

Har du husket at forsikre din bedste ven?
Sygeforsikring
Med en sygeforsikring hos os får du tryghed og økonomisk
sikkerhed, så du kan koncentrere dig om glæden ved dit
kæledyr.
Vi har tre forsikringsmuligheder: bronze, sølv og guld.
Forsikringen kan tilpasses dine ønsker og behov.
I oversigten kan du se hvad de tre forsikringer indeholder.
Udvidet sygeforsikring
Er din hund under 6 måneder ved indtegning eller har
tilsvarende dækning i andet selskab, har du mulighed for
at tilvælge den udvidede dækning på sølv og guld. Her
får du:
> Udvidet dækning for arvelige ledlidelser
> Udvidet tanddækning
> Udvidet medicindækning
> Udvidet livsforsikring

Indhold

Bronze

Sølv

Guld

Max.
erstatningssum

22.500 kr.

45.000 kr.

45.000 kr.

Fast selvrisiko

2.000 kr.

2.000 kr.

1.103 kr.

Egenbetaling

0%

15%

0%

Sygdomsdækning
Ulykkesdækning
Livsvarig
dækning
14 dages
karenstid
140 dages
behandlingsperiode
Max. alder ved
indtegning 9 år
Receptpligtig
medicin
Genoptræning
Livsforsikring
Tilvalg: udvidet
sygeforsikring
Alle beløb er index 2020

Læs mere og beregn din pris her: www.etuforsikring.dk/privat/dyreforsikring/
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