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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 lemmikki
turvalla?
Lemmikkiturvalla voit vakuuttaa:
•
•
•
•

lemmikin katoamisen (vain koirille)
lemmikin tapaturman hoitokulut
lemmikin sairauden hoitokulut
lemmikin tapaturman tai sairauden aiheuttaman
kuoleman

Ulkomaan lisäturvalla laajennat tapaturman ja sairau
den voimassaolon kaikkialle maailmaan ja eläimen ai
heuttamat vahingot katat eläimenomistajan vastuuva
kuutuksella.

Vakuutuksen voimassaolo
Voit vakuuttaa lemmikkisi, kun pentu on yli kuusiviik
koinen. Vakuutus tulee ottaa ennen kuin kissasi tai koi
rasi täyttää 10 vuotta.
Vakuutusturva on voimassa sen vakuutuskauden lop
puun asti, jonka aikana lemmikkisi täyttää 15 vuotta!

Lemmikkivakuutus on kuoleman osalta voimassa kaik
kialla maailmassa ja tapaturman ja sairauden hoito
kulujen osalta Pohjoismaissa. Jos matkustat lemmikkisi
kanssa Pohjoismaiden ulkopuolelle, voit laajentaa hoi
tokulujen vakuutusturvaa kaikkialle maailmaan ottamalla
lemmikillesi ulkomaan lisäturvan.

Vakuutusmäärät ja omavastuut
valintasi mukaan
Lemmikkisi vakuutusmääränä kuoleman varalle on käy
pä arvo, yleensä ostamasi pennun hinta. Tapaturman ja
sairauden hoitokuluille voit kuitenkin määritellä vakuu
tusmäärän omien tarpeidesi ja toiveidesi mukaisesti,
kuitenkin enintään 2 000 euroa / vakuutuskausi. Hoito
kulujen vakuutusmäärät eivät kummankaan osalta laske
alaspäin, vaikka lemmikkisi ikääntyykin.
Tapaturman ja sairauden hoitokulujen omavastuut voit
määritellä itse 80–200 euron väliltä. Omavastuu vähen
netään kummastakin kerran vakuutuskauden aikana.

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

• vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle eläimelle
eläinten leikkiessä tai tapellessa

Esimerkki

Esimerkki

Liisa ostaa kahdeksanviikkoisen Tessu-koiranpennun 1 000
eurolla. Pennun vakuutusmäärä kuoleman varalle on 1 000 eu
roa, mutta tapaturman ja sairauden hoitokuluille Liisa valitsee
vakuutusmääräksi 1 500 euroa. Hoitokulujen vakuutusmäärä
pysyy samana koiran iästä riippumatta. Ensimmäisen vuoden
aikana Tessu sairastaa korvatulehduksen, jonka tutkimus- ja
hoitokulut ovat 800 euroa. Loppuvuodesta Tessulta löydetään
kasvain, jonka leikkaus maksaa 1 000 euroa. Vakuutus korvaa
vakuutuskauden aikana maksimissaan Liisan valitseman 1 500
euroa, josta vähennetään valittu omavastuu 100 euroa. Liisa
saa vakuutuksesta korvauksia 1 400 euroa, ja hänen omalle
vastuulleen jää 400 euroa. Kun vakuutuskausi vaihtuu voidaan
hoitokuluja korvata taas Liisan valitseman vakuutusmäärän mu
kaisesti enintään 1 500 euroa.

Maija otti kissalleen Lemmikkiturvan puoli vuotta sitten. Oma
vastuuksi hän valitsi sekä tapaturman että sairauden hoitokului
hin 80 euroa. Nyt Maijan kissalla on silmätulehdus ja Maija vie
kissan 200 euron eläinlääkärikäynnille. Lemmikkiturvasta kor
vataan Maijalle 120 euroa ja hänen itsensä maksettavaksi jää 80
euron omavastuu. Vakuutuksen vakuutuskautta on jäljellä vielä
puoli vuotta, jona aikana ei tarvitse enää maksaa omavastuuta
kissan sairauskuluista. Jos Maijan kissalle sattuu saman vakuu
tuskauden aikana vielä tapaturma, vähennetään korvauksesta
tapaturman hoitokulujen omavastuu 80 euroa.
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