AANVULLENDE VOORWAAR DEN EQUIPE
COLLECTIEVE PAARDENVERZEKERING A
De paarden die op de verzekeringspolis volgens deze voorwaarden zijn vermeld, zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen die
genoemd worden onder artikel E12-1 tot en met E12-6.
In deze artikelen zijn aanvullende bepalingen opgenomen en is aangegeven hoe groot de schadevergoeding is.

ARTIKEL E12-1: OVERLIJDEN
De verzekerde paarden zijn verzekerd tegen plotselinge en
onverwachte dood of noodeuthanasie door:

ziekte

ongeval

transport

dekking, dracht, verwerpen

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 het paard door de dierenarts dient u
eerst onze toestemming te vragen. In direct
levensbedreigende gevallen is deze toestemming niet van
toepassing.

ARTIKEL E12-2: SCHADEVERGOEDING
De schadevergoeding bedraagt 100% van de verzekerde
waarde van een paard tot een maximum van 25% van de
totale verzekerde waarde van alle paarden op deze polis.
Bij dood door brand wordt 100% van de totale verzekerde
waarde uitgekeerd.

ARTIKEL E12-3: DIEFSTAL
De schadevergoeding bedraagt 100% van de verzekerde
waarde. Zie Algemene voorwaarden.

ARTIKEL E12-4: TERUGBETALING VAN PRE MIE
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In artikel 9.4 van de Algemene Polisvoorwaarden Equipe
Paardenverzekeringen is een bepaling opgenomen over
terugbetaling van onverdiende premie. Deze bepaling is niet
van toepassing op deze Collectieve Paardenverzekering.

ARTIKEL E12-5: BEËINDIGING VAN DE
VERZEKERING

Als in een verzekeringsperiode het aantal verzekerde
paarden minder is dan 8, eindigt de Collectieve
Paardenverzekering per eerstvolgende contractsvervaldatum.
Vanaf deze datum wordt de verzekering van deze paarden
voortgezet onder de voorwaarden die gelden voor het
verzekeren van afzonderlijke paarden volgens de Equipe 2
Paardenverzekering.

ARTIKEL E12-6: POLISKOSTEN
Bij het afsluiten van een Collectieve verzekering wordt bij
opmaak van de polis éénmalig € 30,- poliskosten in rekening
gebracht.

