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Lemmikkivakuutus
Tuoteseloste voimassa 1.7.2018 alkaen

LEMMIKKIVAKUUTUS
Eläimille sattuu ja tapahtuu vähintään siinä missä meille ihmisillekin. Karvaisten perheenjäsentesi
parhaasta mahdollisesta hoidosta huolehdit ottamalla kissallesi tai koirallesi Pohjantähden lemmikkiturvan. Muut lemmikkisi voit vakuuttaa ryhmänä tapaturmaisen kuoleman varalta.

Mitä voit vakuuttaa lemmikkiturvalla?
Lemmikkiturvalla voit vakuuttaa:
• lemmikin katoamisen (vain koirille)
• lemmikin tapaturman hoitokulut
• lemmikin sairauden hoitokulut
• lemmikin tapaturman tai sairauden aiheuttaman
kuoleman
Ulkomaan lisäturvalla laajennat tapaturman ja sairauden voimassaolon kaikkialle maailmaan ja eläimen aiheuttamat vahingot katat eläimenomistajan vastuuvakuutuksella.

Vakuutuksen voimassaolo
Voit vakuuttaa lemmikkisi, kun pentu on yli kuusiviikkoinen. Vakuutus tulee ottaa ennen kuin kissasi
tai koirasi täyttää 10 vuotta.
Vakuutusturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun asti, jonka aikana lemmikkisi täyttää
15 vuotta!
Lemmikkivakuutus on kuoleman osalta voimassa
kaikkialla maailmassa ja tapaturman ja sairauden

hoitokulujen osalta Pohjoismaissa. Jos matkustat lemmikkisi kanssa Pohjoismaiden ulkopuolelle,
voit laajentaa hoitokulujen vakuutusturvaa kaikkialle maailmaan ottamalla lemmikillesi ulkomaan
lisäturvan.

Vakuutusmäärät ja omavastuut valintasi
mukaan
Lemmikkisi vakuutusmääränä kuoleman varalle on
käypä arvo, yleensä ostamasi pennun hinta.
Tapaturman ja sairauden hoitokuluille voit kuitenkin määritellä vakuutusmäärän omien tarpeidesi ja toiveidesi mukaisesti, kuitenkin enintään
2 000 euroa / vakuutuskausi. Hoitokulujen vakuutusmäärät eivät kummankaan osalta laske alaspäin, vaikka lemmikkisi ikääntyykin.
Tapaturman ja sairauden hoitokulujen omavastuut voit määritellä itse 80–500 euron väliltä.
Omavastuu vähennetään kummastakin kerran vakuutuskauden aikana.

”Koirani sairastui ja se vietiin eläinlääkäriin, missä hoidot ja tutkimukset
olisivat tulleet kalliiksi ilman suorakorvausta. Joskus mietin maksanko
vakuutusmaksuja turhaan. Tämän jälkeen en kyllä enää mieti.
Koirani tervehtyi ja voi taas oikein hyvin, mutta ilman eläinlääkäriä
koirani olisi todennäköisesti menehtynyt.”
- Asiakaspalaute
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Mitä lemmikkivakuutus korvaa -taulukko?
Riski

Korvaa

Ei korvaa

Hoitokulut

• eläinlääkärin palkkiot
• lääkärin määräämät lääkkeet ja sideaineet
• laboratorio- ja röntgentutkimukset

• matkakuluja ja eläimen kuljetuskuluja
• ennaltaehkäisevää hoitoa, kuten rokotuksia
• perinnöllisiä tai synnynnäisiä sairauksia tai vikoja
• rakenne- tai luonnevikoja
• keisarinleikkauksia tai valeraskauksia
• sairautta, joka on alkanut ennen kuin
14 vuorokautta on kulunut vakuutuksen alkamisesta
• lemmikin lopetusta

Kuolema

• lemmikkisi käyvän arvon

• hautaus- tai tuhkauskuluja
• perinnöllisiä tai synnynnäisiä sairauksia tai vikoja
• rakenne- tai luonnevikoja
• sairautta, joka on alkanut ennen kuin
14 vuorokautta on kulunut vakuutuksen alkamisesta

Katoaminen

• koirasi käyvän arvon

Eläimenomistajan vastuu

• koiran tai kissan aiheuttamat vahingot riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa
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• vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle
eläimelle eläinten leikkiessä tai tapellessa

OTA YHTEYTTÄ
JA KYSY LISÄÄ!

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna
Puhelin, vaihde 		
Asiakaspalvelukeskus 		
Sähköinen asiointipalvelu

020 763 4000
020 763 4010
oma.pohjantahti.fi

www.pohjantahti.fi

Puheluhinnat soitettaessa Pohjantähden puhelinnumeroihin (sisältyy alv 24%)
- kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min
- matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min.
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