AANVULLENDE VOORWAARDEN
EQUIPE ZORGVERZEKERING PAARD
Deze verzekering dekt de veterinaire kosten gerelateerd aan een ziekte, een ongeval en een
aandoening aan het bewegingsapparaat, waarvan de oorzaak is ontstaan tijdens de verzekerde periode.
In de artikelen E10-1 tot en met E10-3 zijn aanvullende bepalingen opgenomen en is aangegeven hoe
groot de schadevergoeding is.
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ARTIKEL E10-1 SCHADEVERGOEDING
De schadevergoeding bedraagt het bedrag van de veterinaire kosten dat
gerelateerd is aan een gedekt voorval, in rekening is gebracht door een
bevoegd dierenarts of diergeneeskundige kliniek en noodzakelijk is ter
genezing van het paard.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
a.
Behandelingen dienen te geschieden door een Erkend Paardendierenarts (EPD), een Erkend Keuringsdierenarts Paard (EKDP)
of een Veterinair Specialist. Zie voor EKDP de lijst van Equipe
dierenartsen. Voor spoedeisende hulp kunt u gebruikmaken van
een vervangend dierenarts voor de eerste opvang.
b.
Mits noodzakelijk voor veterinaire behandeling zijn voeding en
stallingkosten op een veterinaire kliniek per gebeurtenis
gemaximeerd tot een opname van 30 dagen.
c.
Per gebeurtenis geldt er een eigen risico van 25% van het
bedrag dat onder de verzekeringsdekking valt. De jaarlijkse
eigen bijdrage bedraagt € 150,00. De maximale
schadevergoeding voor veterinaire kosten bedraagt per jaar:
€ 2.500,00 voor een ziekte
€ 1.500,00 voor een ongeval
€ 2.500,00 voor een kreupelheid.
De datum van het ontstaan van de aandoening is bepalend
voor de vaststelling van het betreffende verzekeringsjaar.
d.
In geval van overlijden van het paard bedraagt de
schadevergoeding € 1.150,00. 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.
e.
Na aanvang van de verzekering zullen de volgende
wachttermijnen zullen worden gehanteerd:
- 21 dagen in geval van een ziekte
- 90 dagen in geval van een aandoening aan het
bewegingsapparaat
f.
De Ziektekostenverzekering kan niet worden afgesloten voor
dravers en renpaarden.
g.
De kosten van de volgende vervolgonderzoeken en/of therapieën worden vergoed na doorverwijzing of op advies
van een Erkend Keuringsdierenarts Paard en na toestemming
van onze veterinair adviseur:
- Scintigrafie, MRI scan, CT-scan, Shockwave therapie,
behandeling met bisfosfonaten en regeneratieve therapieën
(zoals o.a. IRAP-, PRP- en Stamceltherapie)
- Fysiotherapie of Chiropractie wordt vergoed wanneer de
behandeling is uitgevoerd door een dierenarts of door een
paardenspecialist aangesloten bij de NVFD. Hiervoor geldt
een maximum van 5 behandelingen per verzekeringsjaar.
- Osteopathie wordt vergoed wanneer de behandeling is
uitgevoerd door een dierenarts of door een paardenspecialist
aangesloten bij de beroepsvereniging van I.C.R.E.O.
Hiervoor geldt een maximum van 5 behandelingen per
verzekeringsjaar.

f.

ARTIKEL E10-2 UITSLUITINGEN

f.

De volgende kosten worden niet gedekt door deze verzekering:
a.
Kosten die verband houden met dekking, drachtigheidsbegeleiding of geboorte.
b.
Kosten van preventieve behandelingen, evenals vaccinaties,
gebitsverzorging en ontworming.
c.
Kosten van beslag en orthopedisch beslag.
d.
Kosten voor revalidatie.
e.
Transport- en reiskosten.

g.

h.
i.

j.

k.
l.

Acupunctuur, homeopathische behandelingen en alternatieve
c.q. complementaire geneeswijzen, anders dan omschreven in
artikel E10 1h.
Op recept voorgeschreven medicijnen en afgegeven
medicijnen welke niet direct gerelateerd zijn aan de gedekte
gebeurtenis.
Kosten van voedingssupplementen, hormoonkuren en nietgeregistreerde medicijnen.
Kosten verband houdende met een behandeling die
voorkomen had kunnen worden door zorgvuldige vaccinatie
en ontworming.
Administratiekosten en kosten van keuringen, attesten,
dierenartsverklaringen, huur en aanschaf van apparaten en
gebruiksvoorwerpen.
Kosten gerelateerd aan castratie, sterilisatie en
klophengstoperaties.
Kosten van euthanasie, autopsie (tenzij door verzekeraar
geëist), destructie en crematie.

ARTIKEL E10-3 UW VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
a.

b.

c.

d.
e.

U dient ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van
een schade en/of het vermoeden van schade. Zelfs als de
gevolgen niet ernstig lijken te zijn.
U dient het paard zo spoedig mogelijk te laten onderzoeken
door een Erkend Paardendierenarts of een Erkend
Keuringsdierenarts Paard en de voorschriften van deze
dierenarts te volgen. Indien het paard na deze behandeling
niet is hersteld, dient een eventueel vervolgonderzoek en/of behandeling uitgevoerd te worden door een Erkend
Keuringsdierenarts Paard of specialist.
Er wordt u een schadeformulier ter beschikking gesteld dat u
zo spoedig mogelijk volledig ingevuld en ondertekend dient te
retourneren, op ons verzoek tezamen met een rapport over
de toestand van het paard. Dit rapport dient te zijn
opgemaakt door een bevoegd dierenarts en heldere,
ondubbelzinnige informatie te bevatten over:
- het ontstaan en verloop van de aandoening
- het diagnostisch pad
- het therapeutisch pad
- de nazorg of revalidatie
- de prognose en geplande follow up
Het rapport toont aan dat alle veterinaire handelingen
klachtgericht zijn en dat het veterinair proces een logische
opbouw heeft. Een digitaal patiëntverslag volstaat ook mits
bovenvermelde informatie wordt verstrekt.
U dient ons de volledige medewerking te verlenen en alles na
te laten wat onze belangen kan schaden.
Een factuur betreffende veterinaire onderzoeken of
behandelingen, gespecificeerd per dier, per aandoening dient
u mee te sturen, of later o.v.v. het schadedossiernummer na
te sturen.
Declaraties en dierenartsverklaringen ten aanzien van een
Ziektekostenverzekering dienen uiterlijk twee maanden na de
verzenddatum bij Equipe Paardenverzekeringen te zijn
ingediend.

