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kaikenkarvaisille kuonoille

MIELENRAUHAA
PENTUVAKUUTUKSELLA
Kissan- tai koiranpennun elämässä kaikki on uutta ja ihmeellistä. Pennut nakertavat ja maistelevat
kaikenlaista, hyppivät, pomppivat ja harjoittelevat erilaisia taitoja. Aina välillä jotain voi myös sattua.
Silloin lemmikkivakuutus pennullesi tuo mielenrauhaa - tiedät, että lemmikkisi saa parhaan mahdollisen terveydenhoidon. Eikä sinun tarvitse miettiä kustannuksia. Meille kaikki kissat ja koirat ovat
arvokkaita rodusta tai alkuperästä huolimatta.

Miksi pentuvakuutus?

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

Pentuvakuutuksella vakuutat uuden perheenjäsenesi jo kuuden viikon iässä, vaikka pentu asuisikin
vielä synnyinkodissaan. Näin vakuutus on voimassa heti kun tuot pennun kotiin. Lemmikkisi vakuutus on voimassa 15 ikävuoteen saakka. Vakuutuksen korvaussummat eivät muutu lemmikin ikääntyessä, vaan ne pysyvät halutessasi samoina vakuutuksen päättymiseen saakka. Ikä ei siis laske
perheenjäsenesi arvoa.

Kun hätä on suuri, on apukin lähellä
Voit päättää itse missä eläinlääkäriasemalla lemmikkiäsi hoidatat. Arkisin voit hyödyntää suorakorvauspalveluamme, jolloin maksat eläinlääkärikäynnillä vain omavastuun osuuden.

Kiinteä omavastuu auttaa
ennustamaan kuluja

Kissan- tai koiranpentu on utelias ja kaikki on uutta. Välillä pentu saattaa innostua maistelemaan
kaikenlaista epäsopivaa leluista sukkiin ja joskus
vierasesineet jäävätkin jumiin suolistoon. Pentuvakuutus auttaa hoitokuluissa, jotka saattavat nousta
hyvinkin korkeiksi.

Pentuvakuutuksessamme on vakuutuskausikohtainen omavastuu. Valitsemasi kiinteä omavastuu
vähennetään siis ainoastaan kerran vakuutuskaudessa erikseen tapaturman tai sairauden hoitokuluista. Sen lisäksi jokaista hoitokäyntiä kohden vähennetään hoitokulukorvauksista 50 euron omavastuu. Et siis joudu maksamaan prosentuaalisia
osuuksia pentusi eläinlääkärikäynneistä.

Lemmikkisi saattaa myös loukata itsensä uusiin
asioihin tutustuessaan. Pentu voi liukastua, pudota rappusista tai jopa juosta leikkiessään seinää tai
muuta estettä päin. Usein selvitään pelkällä säikähdyksellä, joskus joudutaan turvautumaan lääkärin apuun. Vakuutus on tällöinkin oivana apuna
eläinlääkärikuluissa.

Etäeläinlääkäripalvelu FirstVet käytössäsi

Pennuilla on myös tapana hyppiä, pomppia tai
pureskella. Eläimenomistajan vastuuvakuutus on
turvanasi silloin, jos pentusi onnistuu sotkemaan
naapurin kalliin takin tai pureskelemaan vieraasi
kengät.

Pentuvakuutukseen sisältyy vuosittain kolme
etäeläinlääkärikäyntiä kumppanimme FirstVetin
kautta ilman omavastuuta. Korvaamme käynnin
silloin, kun kyseessä on vakuutuksesta korvattava tapaturma tai sairaus. FirstVetin kulut huomioidaan vakuutukseesi valitsemiesi hoitokulujen
vakuutusmäärässä eli korvattavien kulujen enimmäismäärässä. Etu on voimassa 31.12.2023 asti.
Etäeläinlääkäripalvelun käyttöönotto on vaivatonta ja se toimii maksuttomalla mobiilisovelluksella. Etäeläinlääkäri palvelee joka päivä klo 7–24.

Missä pentuvakuutus on voimassa?
Pentuvakuutus on kuoleman osalta voimassa kaikkialla maailmassa ja tapaturman sekä sairauden
hoitokulujen osalta Pohjoismaissa ja Baltiassa.
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Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvia voin valita vakuutukseeni?
Pentuvakuutuksen perusturviin kuuluu
• kuolema
• tapaturman hoitokulut
• sairauden hoitokulut
• eläimenomistajan vastuu
• katoaminen (koira).

• Pentusi näykkäisee vastaantulijaa. Vahinko
korvataan lemmikinomistajan vastuusta,
vaikka lemmikki olisi jonkun muun kuin
omistajan ulkoilutettavana.
Korvaako vakuutus lemmikkini kuoleman?
Mikään raha ei tietenkään poista surua, mutta pentuvakuutuksesta korvataan kuolemantapauksessa lemmikkisi ostohinta, kuitenkin
enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

Lisäksi voit valita erityisturvaksi ulkomaan lisäturvan.
Mitä pentuvakuutuksen hoitokulut korvaavat?
Tapaturman tai sairauden sattuessa vakuutuksen hoitokuluina korvataan mm.
• eläinlääkärin palkkiot
• lääkärin määräämät lääkkeet ja sideaineet
• laboratorio- ja röntgentutkimukset.

Korvaako vakuutus jos koirani katoaa?
Vakuutuksesta korvataan koirasi ostohinta,
kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkitty
vakuutusmäärä.
Tarvitseeko minun ottaa uusi vakuutus, kun
pentuni kasvaa isoksi?
Ei tarvitse. Lemmikkisi vakuutus jatkuu siihen
asti, kun koirasi tai kissasi täyttää 15 vuotta.

Mitä eläimenomistajan vastuu korvaa?
Vastuuvakuutus korvaa pentusi muille aiheuttamia vahinkoja.
Esimerkkejä vastuuvakuutuksesta korvattavista vahingoista:
• Pentusi pureskelee sohvatyynyt tai jotain
muuta rikki hoidossa ollessaan.

Vakuutusmäärällä ja
ikuttaa
omavastuulla voit itse va n
vakuutusmaksuusi ja siihe
at
mitkä kustannukset halu
ottaa omalle vastuullesi.
on
Maksimivakuutusmäärä
2 000 euroa.
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OTA YHTEYTTÄ
JA KYSY LISÄÄ!

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna
Asiakaspalvelu 		
020 763 4010
Sähköinen asiointipalvelu
oma.pohjantahti.fi
Vahinkojelppi			www.pohjantahti.fi/vahinkojelppi
www.pohjantahti.fi
Y-tunnus: 0146905-4

Tutustu Pohjantähtiturvan tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin ennen vakuutuksen ottamista.
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.

