
Oferta extinsa - Asigurari pe 4 picioare 
Piata de asigurari a scos un nou produs: politele pentru animalele de companie. Sibienii nu se inghesuie,
insa, sa isi asigure animalele, pentru ca asiguratorii pun conditii multe si severe pentru a diminua
riscurile si pierderile companiilor.   
  
  De curand, pe piata economica a aparut un produs nou: asigurarile de sanatate pentru animale. Daca
pisica, broasca testoasa, catelul sau alt animalut de companie are o polita de asigurare, proprietarul ar
putea sa primeasca despagubiri in cazul in care acesta ar muri. De asemenea, in cazul in care vietuitoarea
are nevoie de o interventie chirurgicala nu mai trebuie sa scoata stapanul bani din buzunar, pentru ca
firma de asigurari va plati tot tratamentul. Pentru a va asigura cel mai bun prieten, acesta trebuie sa
indeplineasca cateva conditii. Animalul trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 9 ani,
trebuie sa aiba carnet de sanatate si sa fie in evidenta unui medic veterinar. Pretul platit de proprietar
depinde de pedigriu. Dupa cum explica Alexandru Comanescu, directorul Sucursalei ARDAF Sibiu
pentru un caine a carui "valoare" se ridica la 2000 de euro, cota platita de proprietar este 200 de euro.
Sursa citata explica insa ca, la ora actuala, sibienii nu se inghesuie sa-si asigure animalele de companie.
Mult mai receptivi si chiar sireti sunt ciobanii. "Am avut solicitari de a asigura 100 de ovine. Am refuzat
pentru ca fermierul avea 500 de oi si ca urmare daca mureau sau se imbolnaveau 50 de oi nu stiam daca
acestea erau intre cele asigurate. In acest sens asteptam sa se aplice normele europene. Adica animalele sa
fie inregistrate si sa aiba cip distinct", explica directorul.       
  
  Posesorii de caini sau pisici pot face demersuri pentru a-si asigura odrasla cu blana pentru riscul de
deces si de boala. Polita prevede conditii standard de despagubire, respectiv pentru acoperirea costului
oricarui tratament efectuat in timpul perioadei asigurate, pentru orice boala sau accident, inclusiv costul
interventiei chirurgicale.
  
  Iulia NAGY
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