“Hoe jonger u uw huisdier verzekert, hoe uitgebreider de dekking. We wijzen erop dat voor huisdieren tot 4 maanden oud geen dekkingsbeperkingen voor de leeftijd bij aanvang gelden, tenzij dit vermeld is in de tabel met specifieke rassen hieronder”

Leeftijd op ingangsdatum polis, wachttijden, beperkingen & uitsluitingen
In dit overzicht staan de polisuitsluitingen en wachttijden die gelden voor ALLE huisdieren op basis van hun leeftijd
op het moment van het afsluiten van de eerste verzekering bij ons.
Hartaandoeningen

Diabetes

Oogaandoeningen

Brachycefaal
Obstructief
Syndroom

Problemen met
de
wervelkolom

Baarmoederontsteking &
prostaatproblemen**

Degeneratieve
aandoeningen

Huidaandoeningen

Orthopedische
aandoeningen

Leeftijd huisdier
Bij aanvang
<4 maanden
5-6 maanden
7-11 maanden
1-2 jaar

12*

2-3 jaar

12*

12*

12*

12*

6*

12*

18*

12*

12*

18*

18*

18*

18*

18*

3-4 jaar
4-5 jaar

*Aantal maanden wachttijd
**Speciale opmerking - Voor baarmoederontsteking (pyometra) of prostaatproblemen geldt geen dekking voor ongecastreerde dieren van 2 jaar of ouder, ongeacht de leeftijd waarop uw huisdier
voor het eerst bij ons verzekerd was.
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Dekkingsbeperkingen, uitsluitingen en wachttijden voor specifieke rassen
In dit overzicht staan nadere uitsluitingen en wachttijden die gelden voor bepaalde rassen op basis van hun leeftijd op het moment van het afsluiten van de eerste verzekering bij ons.
Hartaandoeningen

Cavalier King Charles spaniël
Leeftijd bij aanvang:
6 maanden of ouder
Shitzu & sharpei
Leeftijd bij aanvang:
4 maanden of ouder
Brachycefale rassen
(Boston terriër, mopshond,
bulldogs enz. of
kruisingen daarvan)
Leeftijd bij aanvang:
3 maanden of ouder
Geselecteerde rassen
(of kruisingen daarvan)
Leeftijd bij aanvang:
6 maanden of ouder
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