AANVULLENDE VOORWAARDEN EQUIPE KNHS-FNRS
PAARDENVERZEKERING INCLUSIEF CREMATIE
De paarden die op de verzekeringspolis volgens deze voorwaarden zijn vermeld,
zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen die genoemd worden onder artikel E15-1 tot en met E15-6.
In deze artikelen zijn aanvullende bepalingen opgenomen en is aangegeven hoe groot de schadevergoeding is.

AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
CREMATIE
Het fysiek cremeren van een paard.

TRANSPORT
Het vervoer van een overleden paard van een adres binnen Nederland naar het paardencrematorium door een transporteur
(in dienst) van het desbetreffende paardencrematorium.

UITVAARTCERTIFICAAT
Een standaard door het paardencrematorium afgegeven bewijs van crematie.

ARTIKEL E15-1 ALGEMEEN

ARTIKEL E15-4 WACHTTERMIJN

a.

Wij vergoeden de kosten van een crematie als het
verzekerde paard/pony moet worden geëuthanaseerd in
verband met blijvende volledige ongeschiktheid of
overlijdt als gevolg van ziekte, ongeval, brand of
aandoening aan het bewegingsapparaat tijdens de
looptijd van de polis.

Na het tot stand komen van de verzekering gaan onze
verplichtingen 3 maanden na de in het polisblad genoemde datum
in voor een crematie na overlijden of noodzakelijk euthanaseren,
of zoveel eerder indien er sprake is van overlijden of noodzakelijk
euthanaseren ten gevolge van een acuut verlopend ziektebeeld,
brand of ongeval.

b.

Deze verzekering kan alleen afgesloten worden als
aanvullende verzekering op de Equipe 2, Equipe 3 of
Equipe 4 Paardenverzekering.

ARTIKEL E15-5 UW AANVULLENDE

c.

Deze verzekering kan alleen afgesloten worden voor
paarden die gestald staan op een bij de FNRS
aangesloten bedrijf of in eigendom zijn van een lid van
de KNHS of FNRS.

VERPLICHTINGEN

a.

U dient ervoor zorgen dat het verzekerde paard/pony op
een voor de transporteur toegankelijke plaats staat of
ligt in verband met het laden voor transport naar het
uitvaartcentrum.

b.

De in artikel E15.1 genoemde kosten worden door ons
vergoed tegen overlegging van een volledig ingevuld en
ondertekend Meldingsformulier.

ARTIKEL E15-2 VERGOEDING VAN KOSTEN
Wij vergoeden de volgende kosten rechtstreeks aan het
paardencrematorium:

a.
b.
c.

Crematie

ARTIKEL E15-6 OVERIGE BEPALINGEN

Transport
Uitvaartcertificaat

ARTIKEL E15-3 AANVULLENDE UITSLUITINGEN
a.

Transportkosten die door verzekeringnemer zelf zijn
gemaakt.

b.

Transportkosten die extra in rekening worden gebracht
voor:
- transport na 17.00 uur ’s avonds of voor 09.00 uur
’s ochtends
- transport op zon- en feestdagen
- transport dat de Nederlandse landsgrenzen
overschrijdt

c.

Het cremeren van het uit de verzekerde merrie geboren
veulen.

d.

Euthanasie, sectie, of andere diergeneeskundige kosten.

a.

Wij zijn bevoegd jaarlijks de daarna verschuldigde
premie aan te passen overeenkomstig de stijging van de
prijsindex van alle huishoudens van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.

