
 
 
 
 

 
      Τι ασφαλίζεται; 
•  

• Ενότητα Α: Η Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου 
προς Τρίτους καθώς και η Νομική Υπεράσπιση για απαιτήσεις 
τρίτων με όριο τα 10.000 ευρώ. 

• Ενότητα Β1: Τα έξοδα που προκύπτουν για την 
αποκατάσταση της υγείας του κατοικίδιου, συνεπεία 
ατυχήματος ή ασθένειας κατά την περίοδο ασφάλισης 
αποκλειόμενης κάθε άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας 
ασθένειας του ασφαλισμένου κατοικίδιου ή με  ημερομηνία 
επέλευσης του κινδύνου πρότερα της έναρξης ασφάλισης ή 
κατά την διάρκεια της περιόδου αναμονής με κεφάλαιο 
κάλυψης τα 2.000 ή 3.000 ευρώ ανάλογα το επίπεδο που 
επιλέξατε. 

• Υπό-Ενότητα Β2: Η φυγή ή κλοπή του κατοικίδιου με 
υπό-όριο της ενότητας Β1, τα 250 ευρώ. 

• Υπό-Ενότητα Β3: Η απώλεια των ταξιδιωτικών 
εγγράφων / διαβατήριο του κατοικίδιου με υπό-όριο της 
ενότητας Β1, τα 200 ευρώ. 

• Υπό-Ενότητα Β4: Κάλυψη «αποχαιρετισμού» σε 
περίπτωση απώλειας ζωής και με υπό-όριο της ενότητας Β1, 
τα 200 ευρώ. 

 

     Τι δεν ασφαλίζεται; 
 
• Κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, που 

προϋπήρχαν της ασφάλισης καθώς και αυτές που 
προκύπτουν κατά την περίοδο αναμονής του ασφαλιστηρίου. 

• Η απαλλαγή  
• Αποζημίωση ή νομικά έξοδα εάν τραυματίας ή ιδιοκτήτης της 

κατεστραμμένης περιουσίας είστε εσείς ή οικογενειακό μέλος 
σας.  

• Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ή ζώα που ανήκουν στον 
ιδιοκτήτη και την οικογένειά του, καθώς και ζημιές σε 
περιουσιακά στοιχεία και ζώα που έχουν αυτά τα άτομα για 
χρήση, δανεισμό, ενοικίαση, αποθήκευση, θεραπεία, κατοχή ή 
με άλλο τρόπο υπό την εποπτεία τους.  

• Τραυματισμοί που προκλήθηκαν κατά τη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση κουταβιών, η υπακοή, η 
ευκινησία ή παρόμοια.  

• Εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια εκθέσεων, 
διαγωνισμών, αγώνων, κυνηγιού ή παρόμοια.  

• Εργασία ως σκύλος υπηρεσίας, σκύλος φύλαξης, περιπολίας ή 
βοσκός.  

• Οποιαδήποτε χρόνια πάθηση που προηγείται της ημερομηνίας 
έναρξης του συμβολαίου;  

• Κόστος θεραπείας για συμβάντα που εμπίπτουν στις σχετικές 
περιόδους αναμονής;  

• Το κόστος της θεραπείας για την πρόληψη τραυματισμών ή 
ασθένειας;  

• Το κόστος της θεραπείας ή οι επιπλοκές που προκύπτουν από 
τη θεραπεία που επιλέγετε να πραγματοποιήσετε και δεν 
σχετίζεται άμεσα με τραυματισμό ή ασθένεια, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των 
νυχιών (εκτός εάν έχουν υποστεί ζημιά) και της ομφαλοκήλης;  

• Κληρονομικές και συγγενείς παθήσεις;  
• Συγγενής κήλη;  
• Δυσμορφωμένο στέρνο;  
• Θεραπεία και χειρουργική επέμβαση της τραχείας, της μαλακής 

υπερώας, των ρουθουνιών ή της στένωσης του λαιμού και των 
συνεπειών ή των επιπλοκών τους, για Boston Terrier, Pug, 
αγγλικό και γαλλικό μπουλντόγκ καθώς και μίξεις που 
περιλαμβάνουν αυτές τις ράτσες;  

• Κρυπτορχισμός;  
• Μεταμοσχεύσεις, προσθετικά και εμφυτεύματα αρθρώσεων;  
• Διαταραχές των αρθρώσεων, συμπεριλαμβανομένων του 

γοφού (HD), αγκώνα (ED) και οστεοχόνδροσης (OCD);  
• Οποιαδήποτε αξίωση για χειρουργικές επεμβάσεις 

αρθρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξάρθρωσης της 
επιγονατίδας και του χιαστού συνδέσμου, που εμφανίζεται 
εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου 
συμβολαίου σας θα αντιμετωπίζεται ως ασθένεια και όχι ως 
ατύχημα;  

• Το κόστος οποιασδήποτε τροφής ή συμπληρωμάτων (ακόμα 
και αν έχει συνταγογραφηθεί από κτηνίατρο);  

• Το κόστος του προϊόντος φερομόνης Vet Plan, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχυτών DAP και της Feliway;  

• Το κόστος των εμβολιασμών, των εξετάσεων ούρων, των 
συνήθων εξετάσεων αίματος, της στείρωσης, του ψεκασμού 
(συμπεριλαμβανομένου του ψεκασμού για όγκους του μαστού 
και ψευδούς εγκυμοσύνης), εκτός εάν η διαδικασία 
πραγματοποιείται για τη θεραπεία μιας συγκεκριμένης 
ασθένειας ή τραυματισμού που δεν εξαιρείται παραπάνω;   

Ασφάλιση Κατοικίδιου  
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 
Εταιρεία:   ETU Forsikring A/S, διεύθυνση Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη,  

ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας 

Προϊόν:  Ασφάλιση Κατοικίδιου & Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου  

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την κάλυψη των αποζημιώσεων των παρακάτω περιπτώσεων: Έξοδα περίθαλψης κατοικίδιου μετά 
από Ατύχημα ή Ασθένεια και την Αστική Ευθύνη του Ιδιοκτήτη του κατοικίδιου προς τρίτους.  



 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
Το όριο ασφαλιστικής ευθύνης περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα της κάλυψης ανάλογα το προϊόν που έχετε επιλέξει, ενώ 
αυτό θα εμφανίζεται στο πίνακα κάλυψης του συμβολαίου. Επιπλέον, αναλυτική περιγραφή γίνεται στα υπό-όρια, προϋποθέσεις 
και απαλλαγές που εφαρμόζονται ανά ενότητα ή υπό-ενότητα κάλυψης. Στην ενότητα ασφάλισης υγείας του κατοικίδιου 
εφαρμόζεται  περίοδος αναμονής 14 και 90 ημερών για απαιτήσεις από ατύχημα ή ασθένεια αντίστοιχα. 

Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται πάντοτε προ της ενάρξεως περιόδου του ασφαλιστικού κινδύνου και για την αντίστοιχη 
περίοδο ασφάλισης. 

Πού είμαι καλυμμένος; 
Στην Ελληνική Επικράτεια. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 

Θα πρέπει να αναφέρετε την απαίτηση δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στον Διαχειριστή των απαιτήσεων, εντός οκτώ ημερών από την 
ημερομηνία που η απαίτηση εκδηλώθηκε, προέκυψε ή έγινε αντιληπτή 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η περίοδος Ασφάλισης αναφέρεται ευκρινώς στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

Μέσα στη νόμιμη προθεσμία Υπαναχώρησης των 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα ασφάλισης ή με έγγραφη καταγγελία της 
σύμβασης. 

 

     Τι δεν ασφαλίζεται; (Συνέχεια) 
 
• Τυχόν κόστος που σχετίζεται με την εκτροφή καθώς και την εγκυμοσύνη και τον τοκετό (συμπεριλαμβανομένων των καισαρικών τομών);  
• Το κόστος της θεραπείας ενός τραυματισμού ή ασθένειας που προκλήθηκε σκόπιμα από εσάς ή οποιονδήποτε ζει μαζί σας;  
• Το κόστος οποιασδήποτε αξίωσης που προκαλείται από βαριά αμέλεια (συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας παχύσαρκων κατοικίδιων 

ζώων και συμπτωμάτων που σχετίζονται με την παχυσαρκία);  
• Το κόστος των επισκέψεων στο σπίτι, εκτός εάν ο κτηνίατρος επιβεβαιώσει ότι η μετακίνηση του κατοικίδιου ζώου σας θα βλάψει 

περαιτέρω την υγεία του;  
• Τυχόν έξοδα μεταφοράς και άλλα λειτουργικά έξοδα;  
• Το κόστος των χειρουργικών αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία φορές ́  
• Το κόστος οποιασδήποτε μορφής στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των κλουβιών, είτε είναι μισθωμένα είτε αγορασμένα.  
• Το κόστος λήψης δεύτερης γνώμης σχετικά με την κατάσταση του κατοικίδιου ζώου σας;  
• Δαπάνες για ιατρικά λουτρά ή θεραπεία εσωτερικών/εξωτερικών παρασίτων (συμπεριλαμβανομένων σκουληκιών, ψειρών, ψύλλων και 

τσιμπουριών);  
• Έξοδα που σχετίζονται με διαταραχές συμπεριφοράς ή επιθετικότητα;  
• Δαπάνες που σχετίζονται με εναλλακτική θεραπεία όπως ομοιοπαθητική, βελονισμός, κρυσταλλοθεραπεία ή παρόμοια.  
• Δαπάνες και έξοδα που κρίνονται υπερβολικά ή υπερβαίνουν τη συνήθη αγοραία αξία;  
• Έξοδα για ταφή, τεφροδόχο, αποτέφρωση ή αυτοψία λόγω απώλειας ζωής.  

 

 


