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Hva koster det?

VetPlan innebærer at din katt følger en plan for å bevare god helse hele året til en fast
månedspris som betales via autogiro. Du kan selv velge når du ønsker å benytte deg av
tjenestene som er inkludert i din VetPlan. I planen inngår blant annet de viktigste undersøkelsene
og vaksinasjonene som veterinæren vet at katten din har behov for.

VetPlan betales via et fast månedsbeløp. Prisen er rabattert for å gi deg lavere og mer
forutsigbare veterinærkostnader gjennom hele livet til katten din. Vi har laget to forskjellige
planer, VetPlan Basis og VetPlan Pluss. For pris, se eget tilbudsark. Snakk med personalet på
klinikken om hvilken plan som passer best for din katt.

Du vil også få råd og veiledning om hvordan du selv kan være med på å forebygge problemer og
sykdommer, og kan stille spørsmål om det du lurer på eller bekymrer deg for. Med VetPlan
hjelper veterinæren, sammen med deg, din katt med å få de beste forutsetningene for god helse
og et langt liv. Vår forhåpning er at VetPlan gjennom bedre forebygging og økt bevissthet rundt
helse, vil føre til lavere kostnader for deg gjennom å minske behovet for mer omfattende
behandling.

Med VetPlan binder du deg for 12 måneder, og du vil få løpende påminnelser om tjenester du
har til gode.

Hva inngår i VetPlan?
VetPlan er utviklet for at din katt skal ha det godt. Innholdet er satt sammen av våre veterinærer
for å forebygge sykdom og lidelser, men også for å kunne oppdage disse i et tidlig stadium.
Sammen med den årlige vaksinen som er inkludert i VetPlan, utfører veterinæren en
helsekontroll der blant annet hud, pels, ører og tenner blir undersøkt, hjerte og lunger lyttes på.
Hvis det oppdages forandringer som kan tyde på at katten din har smerter eller andre ubehag, vil
du kunne avtale en videre behandlingsplan med din veterinær. Utover den årlige vaksinasjonen
med helsekontroll inngår en tannsjekk hos dyrepleier og ubegrenset med resepter i VetPlan
Basis. I VetPlan Pluss får du i tillegg en årlig konsultasjon (15 min) samt generell blodprøve og
urinprøve. Men det viktigste av alt er at VetPlan gir deg trygghet gjennom nær, regelmessig
kontakt med kyndig dyrehelsepersonell, og økt bevissthet rundt din katts helse.

Trenger man en vanlig dyreforsikring også?
VetPlan inkluderer tjenester som skal være med på å legge til rette for god helse. VetPlan er
imidlertid ingen forsikring, og dekker ikke utgifter ved sykdom og ulykker. Vi anbefaler alltid å
tegne en dyreforsikring som dekker uforutsette hendelser, uansett om du velger VetPlan eller
ikke. Som VetPlan-kunde får du god rabatt på dyreforsikring hos Gjensidige.
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