,-

Tænk med hjertet – betal med fornuften
0,- Udbetaling
0,- Gebyrer
0,- Renter

Hvorfor ikke hjælpe hvis du kan?
Med en HJERTE-KONTO får du frihed
til at tage en beslutning med
frirum i økonomien

,-

Hjælp dit kæledyr i dag
– betal senere
Et brækket ben? En knækket tand? Et akut
kejsersnit? Der er mange gode grunde til at
lade Dyrlægehuset Kolding hjælpe dit kæledyr, når det har ondt og brug for behandling.
Nu er økonomien også en af dem.
Vi har en attraktiv finansieringsordning,
fordi vi mener, at alle skal have mulighed
for at hjælpe sit kæledyr uanset økonomi.
Ingen overraskelser
Er din regning på minimum 2.000 kroner?
Så kan du betale med en HJERTE-KONTO.

Beløbet bliver det samme, som hvis du
betaler kontant.
Masser af kontante fordele
• Ingen udbetaling
• Ingen renter
• Ingen ekstra omkostninger
• Ingen gebyrer
• Intet oprettelsesgebyr
• Første betaling om 30 dage
• Betalingerne løber og slutter automatisk
• Bliv godkendt på 15 minutter

Priseksempler:

Kontant

Rodbehandling og forundersøgelse

9.612,-

Pr. md. i
10 mdr.
962,-

Guldimplantation med Goldtreat ved hofteledsdysplasi

8.016,-

802,-

Påkørt kat i vagten. Indlæggelse og intensiv behandling
og efterfølgende operation af brækket lårbenshoved

12.911,-

1.292,-

Akut kejsersnit med komplikationer for tæven,
indlæggelse og opfølgende behandling

15.916,-

1.592,-

Fremmedlegeme i spiserøret fjernet i narkose i vagten

10.685,-

1.062,-

I alle eksempler er de samlede omkostninger 0 kr. Den faste debitorrente er 0,00 %. ÅOP er 0,0 %. Det samlede
kreditbeløb og det beløb, der skal betales tilbage, er lig med varens kontantpris. Priserne er vejledende.
Hjerte-Konto tilbydes i samarbejde med Nordea Finans.

Huskeliste!
Hvis du ønsker at oprette en
HJERTE-KONTO, skal du medbringe:
• Sygesikringsbevis
• Billedlegitimation
Godkendt billed-id er enten:
Kørekort, pas, legitimationskort udstedt af kommunen,
forsvarets Identifikationskort, opholdstilladelse/-kort
• Bankoplysninger
Vi skal vide, hvilken konto, du ønsker at få
trukket dit månedlige beløb fra. Det vil sige:
Registreringsnummer og kontonummer
Du skal være fyldt 18 år og må ikke være registreret i RKI.
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