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Niet verzekerd:
Preventieve zorg

Aanvullend:
Castratie & sterilisatie
voor hond en kat

Kosten als gevolg van preventieve zorg (zoals gezondheidcontroles,
vaccinaties en ontwormen) zijn niet verzekerd.

De helft van de kosten van sterilisatie en castratie van uw huisdier
zijn verzekerd. Sterilisatie/castratie betekent het inactief maken van
de geslachtsorganen door een operatie waarbij (delen van) de
geslachtsorganen worden verwijderd, ongeacht de medische reden.

Aanvullend:
Chemo- en radiotherapie

50% van de medische kosten als gevolg van de behandelingen
tegen tumoren, zoals medicatie, radiotherapie en chemotherapie
bij uw huisdier is verzekerd.

Aanvullend:
Crematie

80% van de kosten voor een individuele of collectieve crematie van uw
huisdier is verzekerd. Hieronder valt ook het vervoer na het overlijden.

Aanvullend:
Reisverzekering
Werelddekking

Medische ziektekosten die uw huisdier maakt in alle landen van
de wereld zijn verzekerd. Wij vergoeden maximaal € 1.000,- per
verzekeringsjaar.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden een maximaal bedrag per verzekeringsjaar, afhankelijk
van het gekozen pakket. Basis: 3.000 euro. Plus: 4.000 euro.
Totaal: 5.000 euro.

Hoeveel wordt vergoed?

Medisch noodzakelijke behandelingen, operaties en medicijnen worden
voor 80% vergoed. De vergoeding voor consult en diagnostiek verschilt
per pakket. In het uitgebreide vergoedingenoverzicht kunt u de precieze
vergoedingen per behandeling of dienst lezen.

Wanneer keren wij
niet uit?

Bij fraude, wanneer de premie niet tijdig betaald is en wanneer
de behandeling conform de polisvoorwaarden is uitgesloten van
de dekking.

Afsluiten, wijzigen
en stoppen

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Verandert er
iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar
kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van
een maand.

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet verzekerd is.
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