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અમદાવાદીઓએ તો ભાર ેકરી!:કૂતરા-બિલાડાઓ માટે રૂ. 5-6 લાખ સુધી વીમો ઉતારાવ્યો છે; જાણો શુું હોય છે 

પેટ ઇન્સ્યોરન્સસ? 

અમદાવાદ6 દદવસ પહેલાલેખક: દવમુક્ત દવ ે

 

પેટ ડોગનો વીમો ઊતર ેએ હજુ ઘણાને ખબર જ નથી 

 બીમારી, એદસસડન્ટ, ડેથ કવર સદહતના વીમા મળે છે 

અમદાવાદના સાયન્સદસટી દવસ્તારમાાં રહેતા ચાટટડટ  એકાઉન્ટન્ટ કપલ પાસે એક લેબ્રાડોર બ્રીડનો ડોગ હતો. આ ડોગ પાાંચ 

વર્ટનો થયો ત્યાર ેએકવાર બીમારી પડયુાં. પદરવાર ેએને બચાવવા ભરપૂર પ્રયાસો કયાટ અને એની સારવાર પાછળ લાખો 

ખચી નાખવા છતાાં એનુાં અવસાન થયુાં હતુાં. દુુઃખમાાં ડૂબેલા આ કપલે 6 મદહના પહેલાાં ફરી એક પટે ડોગ વસાવવાનો દનણટય 

લીધો હતો. એડોપ્શન પ્રોસેસ દરદમયાન પદરવારને જાણ થઈ કે પેટ ડોગ માટે ઇન્્યોરન્સ પણ મળી શકે છે. ભૂતકાળના 

અનુભવના આધાર ેપદરવાર ેતાત્કાદલક તેના નવા દત્તક લીધેલા પપી ડોગ માટે રૂ. 3 લાખનુાં ઇન્્યોરન્સ કવર ખરીદી લીધુાં. 

 

પોતાના અને પદરવારના સ્વાસ્્ય માટે ખચટને પહોાંચી વળવા માટે આપણે હેલ્થ ઇન્્યોરન્સ તેમજ એદસસડન્ટ વીમા કવચ 

ખરીદતા હોઈએ છીએ. આ ઉપરાાંત અકાળે અવસાન થવાની સાંભાવનાએ લાઈફ ઇન્્યોરન્સ પણ લેતા હોઈએ છીએ. એવી 

જ રીતે હવ ેલોકો પોતાના પાલતુાં ડોગી માટે પણ વીમા કવચ ખરીદતા થયા છે. પેટ ઈન્્યોરન્સ વેચતા લોકો અને કાંપની સાથ ે

દદવ્ય ભાસ્કર ેવાત કરી તો જાણવા મળયુાં કે માણસોની જમે પેટ ડોગ માટે પણ લાખોનો વીમો લેનારા લોકો પણ છે. જોકે 

ગજુરાત સદહત ભારતમાાં ઘણા પટે પેરને્્ સને ખબર નથી કે પાલતુાં પ્રાણીઓનો વીમો પણ મળે છે. 

શુું હોય છે પેટ ઈન્સ્યોરન્સસ? 

ભારતમાાં લગભગ 4 વર્ટ અગાઉ પેટ ઇન્્યોરન્સ વેચવાની માંજૂરી મળી હતી. જોકે ખાનગી જનરલ ઇન્્યોરન્સ કાંપનીઓમાાં 

હાલ એકમાત્ર બજાજ એદલયાન્ઝ જ પેટ ડોગ માટે ઇન્્યોરન્સ વેચી રહી છે. પેટ ઈન્્યોરન્સમાાં ઓપરશેન, હોદસ્પટલમાાં 

દાખલ થવા, મૃત્યુ, ટદમટનલ રોગો, લાાંબા ગાળાના રોગો, ઓપીડી, થડટ  પાટીના દાવા તેમજ ચોરી, ડોગનુાં ખોવાઈ જવા 

સાંબાંદધત કવરજે હોય છે. પેટ પેરને્્ સ જરૂદરયાત મજુબ તેમના ડોગ માટે કવર પસાંદ કરી શકે છે. સ્વદેશી મૂળના પાળીતા 

પ્રાણી, ક્રોસબ્રીડ અને દવદેશી જાદતઓ પોદલસી હેઠળ આવરી લેવામાાં આવ ેછે. 

ડોગ માટે લોકો રૂ. 5 લાખ સુધીનો વીમો લે છે 

જસ્ટ ડોગ્સના કો-ફાઉન્ડર પૂવી એન્થોનીએ જણાવ્યુાં હતુાં કે પટે ઇન્્યોરન્સનો ટર ેન્ડ હજુ શરૂ થઈ રહ્યો છે. આમ છતાાં 

ગજુરાતમાાં ઘણા એવા લોકો છે, જમેણે તેના ડોગ માટે રૂ. 5-6 લાખનો વીમો ઊતરાવ્યો છે. અમે છેલ્લા એક વર્ટથી પેટ 

ઇન્્યોરન્સ વેચવાનુાં શરૂ કયુું છે અને આ સમય દરદમયાન આશર ે1300 વીમાનુાં વેચાણ કયુું છે, જમેાાંથી રૂ. 5 લાખનુાં કવર 
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લેનારાઓની સાંખ્યા 10% જવેી છે. સરરેાશ વાદર્ટક રૂ. 2000-5000 પ્રીદમયમ આવ ેતે રીતે ઈન્્યોરન્સ કવર વધુ લેવામાાં 

આવ ેછે. 

કોરોનાકાળમાું પેટ ઇન્સ્યોરન્સસ બિઝનેસમાું 1000% 

વધારો 

બજાજ એદલયાન્ઝ જનરલ ઇન્્યોરન્સના ચીફ 

ટેકદનકલ ઓદફસર ટી. એ. રામદલાંગમે જણાવ્યુાં કે, મેટર ો 

શહેરોમાાં પેટ ઇન્્યોરન્સનુાં વેચાણ વધાર ેછે. ગજુરાતમાાં 

જોઈએ તો અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, નવસારી જવેાાં 

શહેરોમાાંથી દડમાન્ડ આવી રહી છે. ખાસ કરીને 

કોદવડની પહેલી લહેર બાદ લોકોમાાં આ અાંગેની 

જાગરૂકતા વધી છે. લોકો ધીમે ધીમે સમજતા થયા છે કે 

પાલતુાં પ્રાણીઓ માટે પણ વીમા કવચ જરૂરી છે. 

ભારતમાાં દર વર્ે આશર ે 6 લાખ પાલતુાં પ્રાણીઓ 

એડોપ્ટ થાય છે, જમેાાંથી 90% પેટ ડોગ હોય છે. આ 

કારણે જ પેટ ઇન્્યોરન્સમાાં હાલ ડોગ માટે જ વીમો 

ઉપલબ્ધ છે. 



 



હજુ પણ ઘણા પેટ પેરને્સ્સ માબહતગાર નથી 

પૂવી એન્થોનીએ જણાવ્યુાં હતુાં કે પેટ ઇન્્યોરન્સને લઈને ઘણા પેટ પેરને્્ સ માદહતગાર નથી. અમે જ્યાર ેઆ દવશે કોઈ 

ડોગીના માદલકને વાત કરીએ છીએ તો તેઓ આશ્ચયટ સાથ ેપૂછે છે કે આવુાં પણ હોય છે? જોકે હવ ેધીર ેધીર ેલોકોમાાં અવેરનેસ 

આવી રહી છે. જાણકારી મળે એટલે પેટ પેરને્્સ તેમના પાલતુાં ડોગી માટે ઈન્્યોરન્સ લેવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અમે 

લોકો અમારી શોપ પર આવતા લોકોને પેટ ઇન્્યોરન્સ અાંગે સમજાવીએ છીએ. આ ઉપરાાંત સોદશયલ મીદડયા કેમ્પેન 

મારફત લોકોને આ અાંગે જાણકારી આપીએ છીએ. 

 


