Pennun vakuutus
Kasvattaja on ottanut pennullesi turvaksi seuraavan vakuutuksen:

Agria Piilevät Viat		

voimassa 3 vuoden ja 3 kuukauden ikään saakka

Agria Hoitokulu		
voimassa: ___________________________ saakka
					
					vakuutusnumero: ___________________________

Ota pennullesi oma Hoitokuluvakuutus:

Agria Piilevät Viat

Agria Hoitokulu

Mitä vakuutus korvaa?

Kun ostat pennullesi Agria Hoitokulu -vakuutuksen
ennen kuin pentu täyttää 4 kuukautta, saat kattavimman vakuutusturvan sekä 15% pentualennuksen
ensimmäisen vakuutuskauden ajaksi.

Piilevät Viat -vakuutus korvaa piilevistä vioista aiheutuvia kuluja. Piilevä vika on sairaus tai puute, joka
on alkanut kehittyä ennen eläinlääkärin tarkastusta ja
pennun luovutusta, mutta joka ei ole oireillut tai ollut
tiedossa. Piileviä vikoja ovat muun muassa epämuodostuneet selkänikamat ja sikaripunkki (demodex).
Vakuutus koostuu kahdesta osasta: henkivakuutuksesta
ja hoitokuluvakuutuksesta. Vakuutusmäärä on sama
kuin pennun myyntihinta, kuitenkin enintään 2 000 €.

Miten kauan vakuutus on voimassa?

Piilevät viat –vakuutus astuu voimaan luovutuksesta ja
on voimassa kolme vuotta ja kolme kuukautta kissan
syntymästä.

Mitä vakuutus ei korvaa?

Piilevät viat –vakuutus ei korvaa muiden sairauksien
hoitokuluja, tapaturmien aiheuttamia hoitokuluja tai
jos pentu menehtyy muista kuin piilevien
vikojen aiheuttamista syistä.
Piileviä vikoja eivät ole esimerkiksi epilepsia, FIP
(tarttuva vatsakalvontulehdus) ja luuston kasvuhäiriö.
Edellä mainitut sairaudet korvataan kuitenkin Agria
Hoitokuluvakuutuksesta ehtojemme mukaan.

Mitä vakuutus korvaa?

Agria Hoitokulu korvaa sekä sairauksien että
tapaturmien aiheuttamia hoitokuluja. Voit valita
vuosittaiseksi vakuutusmääräksi 3 000 € tai 6 000 €.
Pentuaikana voi sattua ja tapahtua kaikenlaista: pentu
voi syödä jotain sopimatonta, se voi loukata tassunsa
tai siltä voidaan joutua poistamaan maitohampaita,
jotka eivät irtoa itsestään. Tästä syystä pennulle
kannattaa ottaa vakuutus mahdollisimman nuorena.

Miten kauan vakuutus on voimassa?

Hoitokuluvakuutus voidaan ottaa pennun ollessa 6
viikon ikäinen ja vakuutus on voimassa kissan koko
elämän ajan.
Agria Hoitokulu korvaa muun muassa
seuraavia sairauksia ja tapaturmia*:

•
•
•
•

Todettu vierasesine
Kissaflunssat
Luun murtuma
Virtsateiden tulehdukset

Alle 4 kk ikäisenä vakuutetulle kissalle
Agria Hoitokulu korvaa lisäksi*:
•
•
•

Maitohampaiden poiston
Purentavian oikaisun
Lonkkanivelsairaudet ja polvilumpion
sijoiltaanmeno			
			 * Ehtojemme puitteissa

