Pressemeddelelse den 2. maj 2013
167/13

Nyhed: Nu dækker Dyrekassen Danmark
kæledyr endnu bedre.
Udleveret medicin, arvelige led-og knoglesygedomme, medforsikrede hvalpekuld og genoptræning af katte
er blot nogle af de mange nye dækninger, som hunde, katte og deres ejere kan få glæde af, når Dyrekassen
Danmark udvider dækningen på sygeforsikringen i maj 2013.
Dyrekassen Danmark udvider deres dækninger på sygeforsikringer til både hunde, katte og kenneler. Det
sker for at sikre hunde- og katteejere den bedst mulige sikkerhed, når de sygeforsikrer deres firbenede
familiemedlemmer hos selskabet.
”Udvidelsen af vores sygeforsikringer er vores seneste skridt i retning af at skabe mest mulig
gennemskuelighed, tryghed og hjælp til vores kunder via vores forsikringer. Et godt eksempel er den nye
kennelsygeforsikring, hvor tæven og hendes hvalpe er i centrum. Det betyder, at vi nu dækker
fødselskomplikationer, såsom kejsersnit to gange i tævens liv, og at hvalpene er medforsikrede gennem
moderens sygeforsikring fra fødslen, og indtil de skifter hjem. Samtidig får hvalpene 30 dages gratis
ansvars- og sygeforsikring med sig i det nye hjem, så hvalpen ikke på noget tidspunkt står uden dækning”,
siger Merete Leth Keller, der er afdelingschef for Dyrekassen Danmark.
Gennem den nye forsikringspakke HundTotalPLUS får nybagte hundeejere også mulighed for at sikre sig
økonomisk hjælp ved behandlinger af arvelige led- og knoglesygedomme, ligesom de udgifter, der er
forbundet ved udleveret medicin hos dyrlægen nu også dækkes. HundTotalPLUS favner, som navnet siger,
bredt, og er en udvidelse af den nuværende forsikringspakke HundTotal.
Meget mere til kattene
Katteejere skal naturligvis ikke snydes for nye tiltag, og det glæder derfor Dyrekassen Danmark at kunne
fortælle, at kattenes sygeforsikring også udvides på flere områder. Det gælder dækninger som
Europadækning, genoptræning, akupunktur, kiropraktik og laserbehandling. Med tiltaget sættes præmien
samtidig ned med 15 procent.
Forsikringen bliver altså billigere, og det sker, fordi Dyrekassen Danmark ønsker at bidrage til, at kattenes
vilkår forbedres. En måde at skabe bedre muligheder for de danske katteejere og deres kæledyr er ved at
lade dem sygeforsikre og dermed sikre flere behandlingsmuligheder – uden at økonomi alene skal afholde
en katteejer fra dette.
”Der er tale om en stor udvidelse af dækningen kombineret med en nedsættelse af præmien til både nye
og gamle kunder, og det er ikke noget der sker så ofte i forsikringsbranchen. Dette tiltag skyldes, at vi har
noteret os en kedelig tendens til, at katte ofte kommer i klemme mellem økonomi og nødvendig
behandling, fordi familiens økonomi til at redde kattens liv med dyrlægens hjælp ikke er til stede. Med en
bredere dækning og en lavere præmie, håber vi at kunne vende denne tendens i en mere positiv retning”,
siger Merete Leth Keller.
Alle tre sygeforsikringer forlænges desuden med en fordobling af behandlingsperioden, så denne fremover
gælder 120 dage. De nye dækninger bliver lanceret primo maj 2013, og Dyrekassen Danmark håber, at
rigtig mange danske hunde- og katteejere vil tage godt imod det nye tiltag.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til:
Merete Leth Keller, Dyrekassen Danmark, Telefon: 40 62 19 10 eller mail til mlk@concordia.dk
Dyrekassen Danmark er et forsikringsselskab, som er specialiseret i hunde- og katteforsikringer. Se mere
om selskabet på hjemmesiden www.dyrekassen.dk

