Aanvullende voorwaarden
Equipe Dekhengstenverzekering
Hengsten die volgende de regels van het stamboek worden goedgekeurd voor
de dekdienst kunnen verzekerd worden op basis van de Equipe Dekhengstenverzekering.
De hengsten die op de verzekeringspolis volgens deze voorwaarden zijn vermeld, zijn
verzekerd tegen de gebeurtenissen die genoemd worden onder artikel E14-1 tot en met
artikel E14-6. In deze artikelen zijn aanvullende bepalingen opgenomen en is aangegeven
hoe groot de schadevergoeding is.
Artikel E14-1: Overlijden
De verzekerde hengsten zijn verzekerd tegen plotselinge en onverwachte dood of noodeuthanasie door:
ziekte
ongeval
transport
niet-geslaagde levensreddende operaties
verdrinking
brand, ontploffing, elektrocutie
rookvergiftiging, vergiftiging t.g.v. een inenting nodig ter voorkoming van schade onder deze polis
blikseminslag
Deze dekking geldt als de plotselinge en onverwachte dood plaatsvindt binnen 5 dagen na het ontstaan van de
schade of na het vertonen van de eerste ziekteverschijnselen.
Er moet zijn vastgesteld dat behandeling niet mogelijk is, dit in overleg met ons en eventueel met onze veterinair
adviseur.
Bij noodeuthanasie van de hengst door de dierenarts dient u eerst onze toestemming te vragen. In direct
levensbedreigende gevallen is deze toestemming niet van toepassing.
Artikel E14-2: Blijvend onvermogen tot dekken en/of bevruchten
De verzekerde hengsten zijn verzekerd tegen:
blijvend onvermogen tot dekken als gevolg van een ziekte en/of ongeval
blijvend onvermogen tot bevruchten als gevolg van een ziekte en/of ongeval zodanig dat de hengst
blijvend niet meer aan de daarvoor geldende normen voldoet.
Artikel E14-3: Diefstal
De schadevergoeding bedraagt 100% van de verzekerde waarde. Zie Algemene voorwaarden.
Artikel E14-4: Schadevergoeding
Bij plotselinge en onverwachte dood of noodeuthanasie van de hengst conform artikel E14-1 bedraagt de
schadevergoeding 100% van de verzekerde waarde.
Bij blijvend onvermogen tot dekken en/of bevruchten conform artikel E-14-2 bedraagt de
schadevergoeding 90% van de verzekerde waarde.
Artikel E14-5: Schadevergoeding indien bedrijfs-KI en verzend-KI is meeverzekerd
30% van de verzekerde waarde in geval van schade doordat de dekhengst niet kan worden ingezet voor
verzend-KI maar nog wel voor bedrijfs-KI. De oorspronkelijk verzekerde waarde van de hengst wordt dan
verminderd met 30%.
45% van de verzekerde waarde in geval van schade doordat de dekhengst niet meer kan worden ingezet
voor verzend-KI en evenmin voor bedrijfs-KI maar nog wel voor natuurlijke dekkingen. De verzekerde
waarde van de hengst wordt dan verlaagd met 50%.
Op de schadevergoedingen conform artikel E14-2 en E14-5 kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden, indien de
verzekerde dekhengst in de periode gelegen tussen de toelating tot de fokkerij en de melding van de verminderde
ongeschiktheid bij ons, tenminste 2 jaar aansluitend dekdienst heeft uitgevoerd.
Voor dekhengsten die om veterinaire redenen op een bepaald moment ongeschikt worden voor de dekdienst, kan
op verzoek van ons een wachttijd van 1 jaar worden aangehouden, dit om te bepalen of de ongeschiktheid van
blijvende aard is.
Artikel E14-6: Ziektekosten
De verzekerde hengsten zijn verzekerd tegen de kosten van de volgende veterinaire behandelingen:
- Een geslaagde koliekoperatie wordt volledig vergoed, tot niet meer dan de verzekerde waarde. Onder een
koliekoperatie wordt verstaan een chirurgische ingreep voor koliek waarbij de buikwand geopend wordt.
Verblijfskosten en kosten voor voorafgaande onderzoeken en nabehandelingen zijn hierin niet inbegrepen.
- De kosten van de wondverzorging (EHBO) bij open verwondingen en acute fracturen worden vergoed tot een
maximum van € 1.150,00 doch niet meer dan de verzekerde waarde en met een eigen risico van € 185,00. Niet
verzekerd zijn de kosten voor chirurgische ingrepen, reis- en verblijfkosten en de kosten van röntgenopnamen.
Voor deze Ziektekostendekking geldt een wachttermijn van 21 dagen, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de
Equipe Dekhengstenverzekering.
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