Ønsker du uddannelsen til hunde-zoneterapeut og vil du være sikker på at få dine penge igen,
hvis du bliver syg og derfor ikke kan deltage på uddannelsen?
Sano Canis tilbyder, i samarbejde med Europæiske ERV, en afbestillingsforsikring på din
uddannelse. Prisen på forsikringen udgør 6 % af det beløb, du har indbetalt inden kursusstart.
Vigtigt: Afbestillingsforsikringen skal bestilles/tegnes senest samtidig med indbetaling af din
uddannelse
Din afbestillingsforsikring træder i kraft fra den dag, du tegner forsikringen og gælder frem til
uddannelses-start. Når du først er påbegyndt uddannelsen, ophører forsikringen – med andre
ord, den dækker ikke undervejs i uddannelsesforløbet!
Afbestillingsforsikringen gælder bl.a. ved:
 Død eller akut opstået sygdom hos forsikrede, forsikredes familie eller ledsagere
 Brand eller indbrud i egen husstand umiddelbart inden uddannelsesstart
 Skilsmisse eller separation
 Arbejdsgivers uventede opsigelse mindre end 3 måneder til uddannelsesstart
 Hvis forsikrede ikke kan påbegynde uddannelsen pga. manglende mulighed for
fremmøde efter de i forsikringen gældende regler
OBS: Forsikringen dækker ikke, hvis du blot er blevet forhindret ifm. andre planer.
Du kan tegne din afbestillingsforsikring hér:
Sådan
·
·
·
·

udfyldes felterne:
Vælg din forsikringstype: Afbestilling Enkeltrejse
Afrejsedato: Dato for kursusstart
Rejsens pris pr. person: Total pris for dit kursus
Antal rejsende: Antal kursister

KLIK på ”Find pris og book”.
Her kan du se den samlede pris (inkl. 1,1 % skadesforsikringsafgift til staten).
KLIK ”Vælg” og udfyld de nødvendige data og KLIK ”fortsæt”. Nu får du din Booking oversigt.
Hvis din booking stemmer overens med dét du ønsker, kan du gå direkte til betaling (længere
nede på siden).
Afbestillingsforsikringen afregnes direkte med Europæiske ERV. Europæiske ERV sender din
police til dig per mail så snart de har modtaget din betaling.
Sano Canis står udelukkende som formidler og anbefaler af forsikringen. Alle spørgsmål om
forsikringen kan rettes til Europæiske ERV på www.er.dk eller telefon 33 27 82 74
Læs de komplette forsikringsbetingelser for afbestillingsforsikringen her

Anmeld skade:
Hér kan du anmelde din skade online og finde vejledning om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse
med anmeldelsen: Anmeld skade

