Pojištění psů a koček
Naše pojištění lze srovnat se zdravotním pojištěním pro lidi. Stačí když u sebe máš číslo pojištění
a Tvůj veterinář provede ošetření. Nic nemusíš vyplňovat ani odesílat.

Co vše hradíme
Můžeš si vybrat ze 4 typů pojištění. Podle vybrané úrovně nastavíme limity plnění a spočítáme cenu

Úraz
a) pojištění úrazu

Premium
a) pojištění úrazu a nemoci
b) pojištění pro případ smrti
c) pojištění ztráty nebo odcizení
d) nadstandardní léčba
e) pojištění náklady na nalezení
f) náklady na opatrování zvířete

Basic
a) pojištění úrazu a nemoci
b) pojištění náklady na nalezení
c) náklady na opatrování zvířete

Exclusive
a) pojištění úrazu a nemoci
b) pojištění pro případ smrti
c) pojištění ztráty nebo odcizení
d) nadstandardní léčba
e) pojištění náklady na nalezení
f) náklady na opatrování zvířete

Za jakých podmínek pojistíme psa a kočku
Pes
✓ stáří minimálně 8 týdnů, maximálně 6 let u velkých plemen, 8 let u středních plemen a 10
let u malých plemen
✓ je označen čipem
✓ má průkaz původu (pokud se sjednává pojištění pro případ smrti)
✓ je po celou dobu pojištění očkován (DHPPiL+R dle vakcinačních schémat)
Kočka
✓ stáří minimálně 8 týdnů, maximálně 8 let
✓ je označena čipem
✓ má průkaz původu (pokud se sjednává pojištění pro případ smrti)
✓ je po celou dobu pojištění očkována (RCPCh a 1x ročně testování FIV/FeLV snap testy)

Kdy vzniká nárok na pojistné plnění
✓
✓
✓
✓

uplynula čekací doba (ta je 30 dní od počátku pojištění, u odcizení a ztráty je 60 dní)
zvíře ošetřil smluvní veterinář (jejich seznam je uveden na našich webových stránkách)
mělo by být uhrazeno pojistné
nárok na pojistné plnění by měl být uplatněn do 30 dní

Výše pojistného plnění
✓ výše pojistného plnění závisí na zvoleném typu pojištění (limity jsou uvedeny na našich
webových stránkách)
✓ od pojistného plnění odečteme ujednanou spoluúčast (ta je 10 %, min. 500 Kč za jednu
pojistnou událost)
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Kdy pojistné plnění neposkytneme
✓ v případě škodní události, kdy jsi věděl o skutečnostech, které mohly vést k jejímu vzniku,
při úmyslném jednání
✓ v případě porušení zákona
✓ při uvedení nepravdivých, zkreslených nebo neúplných informací
✓ při provedení zákroku provedeném osobou bez příslušného oprávnění
✓ v případě, že příčiny vznikly před počátkem pojištění
✓ v případě, že je zvíře z pochybného zdroje (např. množírny), plnění ale poskytneme,
pokud bylo zvíře před počátkem pojištění prohlédnuto veterinářem

Jaké jsou Tvoje povinnosti
✓ zodpovědně se o zvíře starat (zajistit pravidelnou preventivní veterinární péči)
✓ navštívit neprodleně veterináře v případě, že zvíře prokazuje klinické znaky nemoci nebo
zranění
✓ poskytnout nám relevantní doklady, které potřebujeme pro posouzení nároku a jeho výši

Co hradíme
✓ diagnostiku, léky, materiál, ošetření a léčbu dle rozhodnutí smluvního lékaře do
sjednaného limitu pojištění
✓ u chronického onemocnění hradíme jeho první výskyt
✓ pořizovací nebo tržní hodnotu zvířete v případě jeho smrti, ztráty nebo odcizení
✓ volitelně nadstandardní speciální způsoby léčby - homeopatie, akupunktura, hydroterapie

Co nehradíme
×
×
×
×

prevenci, očkování, zubní péči, kosmetické výkony, kastraci, dietní stravu
nemoci a úrazy vzniklé či známé před vstupem do pojištění
transplantace a související před a pooperační péči
ošetření mimo smluvní síť s výjimkou akutních život ohrožujících případů

Detailní informace jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou
uvedeny na našich webových stránkách na záložce Ke stažení.
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