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huisdierenverzekering
wereldwijd

Uitgebreide vergoeding voor
alle rassen

Verzekeringen met zorg
samengesteld door dierenartsen

Makkelijk online declareren en
binnen 10 werkdagen uitgekeerd

De enige specialist in
huisdierenverzekeringen

Vrije dierenartskeuze

Klanten geven ons een 8.1

Meest
gekozen

Basis pakket

Plus pakket

Vergoeding tot € 3.000,- per jaar
Voor een toegankelijke premie de zekerheid van een
goede dekking bij onverwacht hoge kosten.

Vergoeding tot € 4.000,- per jaar
Uitgebreid pakket met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Voor wie gedekt wilt zijn voor specialistische zorg zoals
een MRI-scan of gebitsbehandeling.

Totaal pakket

Ongevallen pakket

Vergoeding tot € 5.000,- per jaar
Genieten zonder zorgen. Het meest complete pakket
met de hoogste vergoeding inclusief preventieve zorg.

Vergoeding tot € 2.000,- per jaar
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ons instap
pakket met vergoeding van zorg die nodig is na een
aantoonbaar ongeval (bijv. aanrijding of bijtwond).

Ontdek welk pakket het beste bij jouw huisdier past: ga naar petplan.nl of bel 020 - 72 20 230

Vergoedingenoverzicht
Basis

Plus

Totaal

Ongevallen*

€ 3.000,-

€ 4.000,-

€ 5.000,-

€ 2.000,-

80%

80%

80%

-

-

-

max. € 60,-

-

50%

75%

80%

80%

50%

75%

80%

-

80%

80%

80%

80%

-

50%

80%

-

50%

75%

80%

-

-

50%

80%

-

50%

75%

80%

-

-

50%

50%

-

2. Crematie (incl. vervoer van je huisdier)
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3. Ziektekosten werelddekking (max. € 1.000,-)
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4. Chemo- en radiotherapie
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-

Maximale vergoeding per jaar
Plaatsen van een ID chip
Preventieve zorg
Vaccinaties, ontwormen, titeren en ontvlooien
Consult en onderzoek bij een dierenarts of specialist
Als gevolg van ziekte of ongeval
O.a. röntgenfoto, echo, bloedonderzoek en bloeddrukmeting
Bijzondere behandelingen
(Chirurgische) behandeling heup- en elleboogaandoeningen hond
Knie-aandoeningen
Huidallergie (incl. medicatie)
Behandeling bij de faculteit Diergeneeskunde Utrecht

Medisch noodzakelijk
Operaties incl. narcose
In NL geregistreerde medicijnen op recept van dierenarts
Euthanasie incl. achterlaten van huisdier
Specialistische zorg
Gebitsbehandeling
MRI of CT-scan
Therapie na doorverwijzing dierenarts
Gedragstherapie
Fysiotherapie
Extra zorg
Opvang van huisdier als baasje in ziekenhuis verblijft (max. € 500,-)
Ziektekosten Europa (max. €1.000,-)
Alternatieve zorg
Behandeling door acupuncturist of homeopaat

Aanvullende verzekeringen (i.c.m. Basis-, Plus- of Totaal pakket)
1. Sterilisatie en castratie (max. € 150,- voor hond en € 75,- voor kat)

Deze kosten vergoedt Petplan niet
Behandeling van aandoeningen die voor ingang van verzekering aanwezig waren • Alle aandoeningen aan de voortplantingsorganen
(wel aanvullend te verzekeren met de Sterilisatie en castratie dekking) • Dieetvoeding en supplementen

* Het Ongevallen pakket biedt alleen dekking in geval van een aantoonbaar ongeval:
een verkeersongeval, botbreuk, bijtwond, het binnenkrijgen van een vreemd voorwerp,
giftige gassen of vergiftigd voedsel, en aandoeningen als gevolg van brand of overstroming.

Ieder huisdier verdient
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Aan dit overzicht kun je geen rechten ontlenen. Zie voor het volledige vergoedingenoverzicht de polisvoorwaarden.

