
 

 

 

Katteforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Gartnernes Forsikring GS    FT-nr. : 50295       Produkt : Familiens Dyreforsikring (KAT-01)  
 

Dette produktark indeholder en kort beskrivelse af vores katteforsikring. Vælger du at tegne forsikringen, vil forsikringsaftalen bestå af 
din police og forsikringsbetingelserne. I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for 
netop din forsikring. Forsikringsbetingelserne beskriver hvem, hvor og hvad forsikringen dækker, hvordan du er dækket i forskellige 
situationer, og hvordan erstatningen beregnes. Du finder forsikringsbetingelserne på www.garfors.dk.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Katteforsikringen yder tilskud til nødvendige dyrelægeudgifter til undersøgelse og behandling på grund af sygdom og tilskadekomst. 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 

 Generelt 
Forsikringen dækker den/de kat(te), der er 
nævnt i policen. 
 
Forsikringen kan tegnes for alle sunde og 
raske katte, som er fyldt 8 uger, men 
endnu ikke 7 år. Er katten fyldt 5 år, skal 
der foreligge en sundhedsattest fra 
dyrlægen.  
 
Katten skal være vaccineret mod katte-
syge og influenza og revaccineres efter 
gældende vaccinationsanbefaling og med 
de af Lægemiddelstyrelsen godkendte og 
korrekte tidsintervaller for den pågælden-
de vaccine. 
 
Katten skal være ID-mærket med micro-
chip eller tatovering samt være registreret 
i landsdækkende godkendt register. Kat-
ten skal være kastreret eller steriliseret. 
 
For sygeforsikringen gælder en selvrisiko 
pr. diagnose pr. behandlingsperiode.  
 
Tilskud udbetales for hver behandlings-
periode med 80 % af de dækningsberet-
tigede dyrlægeudgifter, der overstiger 
selvrisikoen. 
 

 Dækninger 
Sygeforsikringen yder tilskud til nødven-
dige dyrlægeudgifter til undersøgelse og 
behandling på grund af : 
 Sygdom, der er symptomgivende 

tidligst 30 dage efter, at forsikringen 
er trådt i kraft. Dette gælder dog 
ikke, hvis sygeforsikringen overføres 
fra andet selskab. 

 Tilskadekomst forårsaget af en plud-
selig, uventet og udefra kommende 
hændelse. 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

Nedenfor er nogle eksempler på skader, der 
ikke er dækket. Det fulde overblik får du i 
forsikringsbetingelserne. 

 Forsikringen dækker ikke udgifter til 
forebyggende undersøgelse/behandling 
samt kroniske lidelser. 

 Udgifter til behandling af sygdom eller 
tilskadekomst, der er opstået før 
forsikringens ikrafttrædelsesdato. 

 Udgifter til behandling af psykiske 
lidelser og adfærdsproblemer. 

 Udgifter til behandling af arveligt eller 
racemæssigt betingede sygdomme/ 
lidelser. 

 Behandling af tandkødsbetændelse 
samt fjernelse af mælketænder. 

 Udgifter til foder, herunder 
allergifoder. 

 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

Nedenfor er nogle eksempler på skader, der 
ikke er dækket. Det fulde overblik får du i 
forsikrings-betingelserne. 
 

! Sygeforsikringen dækker med en max 
sum pr. forsikringsår, som fremgår af 
policen. 
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Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).  
 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

Ansøgning om tilskud 

- Ansøgning om tilskud sker ved indsendelse af den originale, kvitterede dyrlægeregning påført policenr. 
 
Ved ændringer 

- Du skal give os besked, hvis en af forsikringen omfattet kat afhændes eller dør. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på de anførte forfaldsdage. 

Betaling opkræves via Betalingsservice eller ved indbetalingskort.  

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen tegnes for en periode på 1 år og forlænges automatisk løbende for yderligere 1 år ad gangen, medmindre den 
opsiges inden da. 

Dækningen mod sygdomme ophører dog, når katten er fyldt 14 år, hvorefter forsikringen alene dækker tilskadekomst. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 30 dages varsel til hovedforfald.  

Du kan endvidere som privat forbruger opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en vilkårlig kalendermåned mod at 
betale et gebyr. 

Efter en anmeldt skade kan du opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning. 

 


