Huisdierenverzekering
Informatiedocument v/h verzekeringsproduct
Onderneming: Arch Insurance (EU) dac.
Product: Zoopo Plus
Arch Insurance (EU) dac, Level 2, Block 3, The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland,
Ondernemingsnummer 505420. Arch Insurance (EU) heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Central
Bank of Ireland.
Deze
verzekeringskaart
geeften
alleen
samenvatting
de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat
welke
een vergunning heeft
ondereen
toezicht
staat van van
de Central
Bank of Ireland.
uitgebreid waar iemand wel of niet voor is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Dit is een niet-leven verzekering die uw kosten vergoedt voor dierenartskosten ten gevolge van een ziekte,
aandoening of ongeval.

Wat is niet verzekerd?

Wat is verzekerd?
Tot

✓ Dierenartskosten tot
✓ Wettelijke aansprakelijkheid
✓ Overlijden door ongeval
✓ Overlijden door ziekte
✓ Kwijtgeraakt en teruggevonden
✓ Diefstal of zwerven
✓ Dierenpension
✓ Annulering vakantie

€4.000,00
€250.000,00
€800,00
€800,00
€500,00
€800,00

 Cosmetische behandelingen
 Aandoeningen die in de lijst

 Reeds bestaande ziektes
met ras specifieke en leeftijd
 Preventieve zorg
specifieke beperkingen staan
 Castratie of sterilisatie
 Onnodige behandelingen
 Experimentele procedures  Aandoeningen die ontstaan
 Fokken of zwangerschap
zijn tijdens de wachttijd

€800,00

Zijn er dekkingsbeperkingen?

€800,00

Waar ben ik gedekt?

✓ Nederland

! Niet gevaccineerde huisdieren ! Huisdieren vanaf 5 jaar of
ouder
! Onvolledig gevaccineerde ! Huisdieren jonger dan 8 weken
huisdieren

! U moet kunnen aantonen dat
Wat zijn mijn verplichtingen?
⚫ Betaal uw premie
⚫ U heeft een eigen risico van 20%
⚫ Vaccineer uw huisdier jaarlijks
⚫ Volg de adviezen van uw dierenarts op
voor het welzijn van uw huisdier
⚫ De volledige medische geschiedenis van
uw huisdier bezorgen
⚫ U heeft een jaarlijkse eigen bijdrage van
€75

uw huisdier op jaarlijkse
controle
gaat bij een dierenarts

! Geen wettelijke

aansprakelijkheid
voor dieren die vermeld zijn op
de
lijst met uitgesloten rassen

Wanneer en hoe betaal ik?

⚫ Op voorhand per jaar of per maand

Wanneer begint en eindigt de dekking?
⚫ De begin en einddatum staan vermeld op uw polisblad

Hoe zeg ik mijn contract op?
⚫ Per post, email of telefonisch. Dit kan voor de vervaldag zolang u geen declaratie heeft ingediend in het
betreffende polisjaar

