Equipe Zorgverzekering Paard
informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Equipe Paardenverzekeringen Product: Equipe Zorgverzekering Paard
Deze Verzekeringskaart bevat alleen een samenvatting van de verzekering. In onze Algemene Voorwaarden en de betreffende
aanvullende Voorwaarden staat uitgebreid beschreven wat er wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
De Equipe Zorgverzekering Paard is een losse ziektekostenverzekering welke niet hoeft te worden afgesloten in combinatie met een
paardenverzekering.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Dierenartskosten t.g.v.:

Dierenartskosten t.g.v.:

Een ziekte
Een ongeval

Gebreken, aandoeningen of letsels waarvan de
oorzaak voor aanvang van de verzekering ligt.

Een aandoening aan het bewegingsapparaat
Fysiotherapie, Osteopathie, Scintigrafie, MRIscan, CT-scan, Aquatherapie, Shockwavetherapie,
behandeling met bisfosfonaten en regeneratieve
therapieën.
Tevens meeverzekerd:
Beperkte vergoeding bij overlijden ten gevolge
van een acuut verlopende ziekte of een ongeval.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Indien er voor aanvang van de verzekering sprake
is van een verhoogd risico, kan dit ertoe leiden dat
er een uitsluiting wordt toegepast. Een uitsluiting
zal als clausule worden toegevoegd aan het
polisblad.
Na aanvang van de verzekering zullen de volgende
wachttermijnen worden gehanteerd:
- 21 dagen in geval van een ziekte
- 90 dagen in geval van een aandoening aan het
bewegingsapparaat

Waar ben ik gedekt?
De dekking is geldig binnen de Europese Unie tenzij anders vermeld op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• U dient vóór het sluiten van de overeenkomst alle feiten mede te delen die u kent of behoort te kennen en die van belang
kunnen zijn voor de verzekeraar.
• In geval van schade of het vermoeden hiervan, dient u ons zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur, op de
hoogte te stellen.
• Op ons verzoek, dient u het verzekerde paard te tonen en alle inlichtingen daarover te verstrekken, die voor ons van belang zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie kan per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand betaald worden. Bij betaling per kwartaal of per maand, wordt
de premie automatisch geïncasseerd. Hiervoor wordt een toeslag van 6% over de netto jaarpremie in rekening gebracht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op het moment waarop de aanvraag compleet is ontvangen en is goedgekeurd door de
Acceptatieafdeling. De verzekering kan na één jaar dagelijks beëindigd worden met inachtname van een opzegtermijn van
één maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de polis schriftelijk beëindigen per post of via e-mail. Telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd.

