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RTIKEL 2. DEFFINITIES
AR
Arrtikel 2.1 Petp
plan
Pe
etplan is een handelsnaam
h
van Veterfinaa BV,
ge
evestigd in Dee Rijp (NH) en gevolmachtiggde agent
vaan UVM Verzeekeringsmaatsschappij N.V. te
t
Ho
oogeveen. Daaar waar Petpllan wordt
ge
ecommuniceeerd, is dit gedaaan onder
ve
erantwoordingg van en namens de directiie van
Ve
eterfina BV.

9 BETALING
ARTIKEL 9.
Artikel 9.1 Betaling van
n de premie
Artikel 9.2 Betalingsachterstand
Artikel 9.3 Vordering
o
t
Artikel 9.4 Voortijdige beëindiging overeenkomst
ARDEN
ARTIKEL 10. PREMIE EN VOORWAA
0.1 Premieopb
bouw
Artikel 10
Artikel 10
0.2 Premie éénjarig en vijfjaarig contract
Artikel 10
0.3 Toeslag prremie éénjarigg contract
Artikel 10
0.4 Indexatie en
e verouderin
ngstoeslag
Artikel 10
0.5 Aanpassing tarief bij wijjziging dekking

Arrtikel 2.2 Verzzekeringnemeer
De
egene die in Nederland
N
wo
oonachtig is en
n met wie
Pe
etplan de verzzekeringsoverreenkomst is
aaangegaan, die op de polis iss aangegeven en in
juridische zin eigenaar is van
n het verzekerrd
ezelschapsdier.
ge

Artikel 10
0.6 Aanpassing tarief bij wijjziging
Reisverzeekering
Artikel 10
0.7 Wijziging premie
p
en voo
orwaarden en
bloc

Arrtikel 2.3 Verzzekerd gezelschapsdier
De
e hond kat of konijn dat alss gezelschapsd
dier tot
he
et huishouden
n van de verzeekeringnemerr behoort
en
n op de polis is vermeld.

ARTIKEL 11. PRIVACY

Arrtikel 2.4 Verzzekeringsterm
mijn
De
e periode waaarvoor Petplan en de
ve
erzekeringnem
mer de overeeenkomst zijn
aaangegaan of hebben
h
voortggezet.

URE KLACHTEN
N EN
ARTIKEL 12. PROCEDU
GESCHILLLEN
2.1 Toepasseliijk recht
Artikel 12
Artikel 12
2.2 Klachten of
o geschillen

Arrtikel 2.5 Onggeval
Ee
en plotseling, onverwacht vvan buiten inw
werkend
ge
eweld op het lichaam van h
het verzekerd
ge
ezelschapsdier, waaruit een
n veterinair vaast te
stellen lichamelijk letsel is on
ntstaan. Daarn
naast
egrepen:
wordt onder eeen ongeval in ieder geval be

_____________________________________________
INLEIDING
orwaarden heb
bben betrekkiing op de
Deze voo
zorgverzeekering van Peetplan voor ho
ond, kat en
konijn.

‐Letsel door een verkeersonggeval ontstaan
‐Letsel ontstaan
n door het bin
nnenkrijgen vaan
vrreemde voorw
werpen, giftigee gassen of op
pzettelijk
ve
ergiftigd voedsel
‐Letsel toegebracht door een
n ander dier zoals een
bijtwond, niet zijnde
z
veroorzzaakt door parasieten
n door brand of overstroming, door
‐Letsel ontstaan
bo
otsen of medee veroorzaakt door het eige
en gedrag
zo
oals vallen of het
h verstrikt rraken van het
ve
erzekerd gezelschapsdier.

olis, waarmee deze voorwaaarden één
Op de po
geheel vo
ormen, is aanggegeven welkk zorgpakket van
v
kracht is: òf uitsluitend
d het Basis Pakket, òf het Plus
ò het Totaal Pakket.
P
Pakket, òf
Het gekozen zorgpakkeet kan naar keeuze worden
uitgebreid met de Sterrilisatie en Casstratie
otherapie en Radiotherapiee
Verzekering, de Chemo
Verzekering, de Reisveerzekering en//of de Cremattie
Verzekering.
ARTIKEL 1. BASIS VAN DE
VERZEKERINGSOVEREENKOMST

Arrtikel 2.6 Ziekkte
Iedere afwijkingg of aandoeniing van de normale
licchamelijke gessteldheid, welke al dan niet leidt tot
medische
m
klach
hten. Dit dientt vastgesteld te
t zijn
do
oor een dieren
narts of dierenarts‐specialist.

De verzekkeringsovereeenkomst is gebaseerd op dee
door de verzekeringne
v
emer aan Veteerfina BV
verstrekte inlichtingen
n en informatie.

Arrtikel 2.7 Med
disch noodzakkelijk
De
e noodzaak vaan verpleging,, onderzoek of
o
be
ehandeling diee door de dierrgeneeskundige
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wetensch
hap is erkend, voldoende beproefd en
deugdelijjk is bevonden
n.

n/of overige behandelaars
b
betreffende één
é
en
sp
pecifiek verzekkerd gezelschapsdier die saamen met
ee
en door Petplaan ter beschikkking gesteld
de
eclaratieformulier door verrzekeringneme
er
ge
elijktijdig word
dt ingediend.

Artikel 2..8 Wachtterm
mijn
De period
de van 30 daggen direct volggend op de
ingangsdatum van de verzekering.
v
Artikel 2..9 Castratie
Het chiru
urgisch verwijd
deren van (deelen van de)
geslachtssorganen van hond, kat of konijn
k
ongeacht
de medische indicatie. Hieronder is ook inbegrep
pen
m
van de testikels of
het (tijdeelijk) inactief maken
ovaria do
oor medicatie..

Arrtikel 2.16 Eiggen bijdrage
He
et bedrag dat is vermeld op
p het polisblad
d, welk
vo
oor rekening blijft
b
van de veerzekeringnem
mer en
wordt ingehoud
den bij elke in
ngediende decclaratie.
Arrtikel 2.17 Bettaaltermijn
De
e door de verzzekeringnemeer met Petplan
ovvereengekomen periode waarover telkens de
ve
erschuldigde premie,
p
assuraantiebelastingg en
evventuele polisskosten wordeen betaald.

Artikel 2..10 Dierenartss
Een in Neederland bij dee overheid geeregistreerde
dierenartts die bevoegd
d is de diergen
neeskunde uitt
te oefeneen en dit doett in een in Ned
derland
gevestigd
de praktijkruim
mte.

Arrtikel 2.18 Consult
He
et raadplegen
n van de behandelaar voor medisch
ad
dvies in zijn/haar praktijkru
uimte. Als behandelaar
kaan optreden een
e dierenartss, dierenarts‐sspecialist,
dierenfysiotherrapeut en/of ggedragstherap
peut.

Artikel 2..11 Eigen dierrenarts
De behan
ndelend dierenarts die door de eigenaar is
opgegeveen als dierenaarts, waar het verzekerd
gezelschaapsdier staat ingeschreven
i
en die het
medisch dossier van heet verzekerd gezelschapsdi
g
er
bijhoudt. Voor een goeede uitvoeringg van de
omst zijn eigeenaren verplicht
verzekeringsovereenko
aan te geeven wie de eigen dierenartts is

Arrtikel 2.19 Rashond
Ee
en individu van een genetissch verwante populatie
ho
onden en erkeend door de FFederation Cyn
nologique
Internationale (F.C.I.).
(

Artikel 2..12 Dierenartss‐specialist
De dieren
narts met erkeend specialism
me en
ingeschreeven in het Neederlands Vetterinair
Specialisttenregister, welke
w
wordt bijgehouden
door de Koninklijke
K
Neederlandse Maaatschappij
voor Dierrgeneeskundee (KNMvD), óff geregistreerd
d
is als Euro
opees Specialist (Diplomatee).

olgroeid gewiccht
Arrtikel 2.20 Vo
He
et door Petplaan gehanteerd
de gewicht vo
oor alle
ho
onden die vold
doen aan de d
definitie van rashond
r
óff voor niet rasszuivere dieren, het daadwe
erkelijke
acctuele gewichtt van een hon
nd welke minimaal 1
jaar oud is. Voo
or raskonijnen
n geldt het in de
d
ht of het
raasstandaard vaastgelegd volggroeid gewich
daaadwerkelijk actueel
a
gewicht van het konijn
welke minimaal 1 jaar oud iss.

Artikel 2..13 Dierenfysiotherapeut
Dierenfyssiotherapeuteen, die aangessloten zijn bij de
d
Nederlan
ndse Verenigin
ng voor Fysiottherapie bij
Dieren (N
NVFD) en voldoen aan de do
oor deze
organisattie opgesteldee criteria voorr bij‐ en
nascholin
ng.

Arrtikel 2.21 Afsstand doen
Alls het verzekeerd gezelschap
psdier van eige
enaar
ve
erandert en niiet meer op hetzelfde woon
nadres
ve
erblijft.

Artikel 2..14 Gedragsth
herapeut
Gedragstherapeuten aangesloten
a
bij Tinley, die in
n
het bezit zijn van door Tinley verpliccht gestelde
a de door deze
d
organisattie
diploma’ss en voldoen aan
opgesteld
de criteria voo
or bij‐ en nasccholing, óf
werken vanuit
v
de gedrragspolikliniekk van de
Faculteit Diergeneesku
unde te Utrecht.

Arrtikel 2.22 Do
oorverwijzing
He
et verwijzen door
d
de behan
ndelend eigen
n
dierenarts van het verzekerd
d gezelschapsd
dier naar
en andere dierenarts, diereenarts‐specialiist,
ee
dierenfysiotherrapeut of gedrragstherapeutt voor
erdere behand
deling.
ve
Arrtikel 2.23 Seccond opinion
He
et raadplegen
n door verzekeeringnemer vaan een
tw
weede onafhankelijke diereenarts van een
n

e
Artikel 2..15 Declaratie
Een nota of verzamelin
ng nota’s van de dierenartss
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verzekerd
d gezelschapsdier zónder voorafgaand
overleg met
m de eigen dierenarts
d

Arrtikel 2.32 Ho
oofdvervaldattum
De
e eerstkomen
nde zogenaam
mde 'verjaardaag' van het
co
ontract

Artikel 2..24 Verklaringg gebitssaneriing
Een verklaring van gezondheid van het
h verzekerd
de
gezelschaapsdier afgegeeven door de dierenarts,
waarin is vastgelegd daat het gebit en tandvlees
a het gebit en
gezond ziijn, eventuelee afwijkingen aan
het tandvvlees zijn herssteld en geen aanvullende
gebitsbeh
handelingen zijn
z te voorzien.

Arrtikel 2.33 Contractsvervalldatum
De
e datum waarrop de verzekeringsovereen
nkomst
be
ehoudens opzzegging stilzwiijgend wordt
vo
oortgezet.
Arrtikel 2.34 Zorgpakket
De
e verzekeringssovereenkom
mst zijnde een Basis
Paakket, Plus Pakket of Totaal Pakket.

Artikel 2..25 Indicatie
Een klach
ht of aandoening of een com
mbinatie van
klachten behorend bij een ziektebeeeld welke een
n
afwijking is van de norrmale lichameelijke
n leidt tot medische
m
gesteldheeid en al dan niet
klachten. Een reeks van met elkaar
ptomen of vergelijkbare
samenhangende symp
medischee klachten, weelke zich op veerschillende
momenteen openbaren
n, worden geacht onderdeeel
uit te maken van dezellfde indicatie. Dit dient
or een dierenaarts of
vastgesteeld te zijn doo
dierenartts‐specialist.

Arrtikel 2.35 Aanvullende verzekering
Ee
en specifieke uitbreiding
u
vaan de dekking,, alleen af
te
e sluiten in com
mbinatie met een zorgpakkket
AR
RTIKEL 3. ALG
GEMENE BEPA
ALINGEN
Arrtikel 3.1 Alge
emeen
Ve
erzekeringnem
mer dient op aadvies van de
dierenarts het verzekerde
v
geezelschapsdier te
oorzien van alle noodzakelijjke en gebruikkelijke
vo
(p
preventieve) zorg inclusief aalle behandeliingen om
zie
ekte en verwo
onding te voorkomen.

Artikel 2..26 Preventieve zorg
Een zorgp
pakket van dieensten specifiiek
samengesteld door de dierenarts, gericht op
voorkoming van ziekteen en/of bevordering van de
gezondheeid van het veerzekerd gezellschapsdier,
naar keuzze bestaand uit
u gezondheid
dcontroles,
vaccinatiees, vlooien‐ en/of ontworm
mmiddelen en
preventieef onderzoek.

Arrtikel 3.2 Iden
ntificatiechip
Indien het gezeelschapsdier b
bij aanvang van de
ovvereenkomst niet is voorzieen van een
identificatiechip
p is verzekerin
ngnemer verp
plicht het
erzekerde gezelschapsdier b
bij het eerste bezoek
ve
aaan de dierenarts te laten reegistreren mett behulp
vaan een identificatiechip, diee voldoet aan de ISO‐
standaard.

Artikel 2..27 Verzekerin
ngsjaar
De period
de van een jaaar telkens volggend op de
ingangsdatum van de zorgverzekeri
z
ng

ueel gewicht
Arrtikel 3.3 Actu
Indien het verzekerd gezelscchapsdier een hond of
onijn betreft dient
d
verzekerringnemer hett
ko
daaadwerkelijkee actuele gewicht te vermelden
wanneer een declaratie word
dt ingediend. Met het
k dan de juiiste premie vo
olgens het
juiste gewicht kan
eldende tarieff worden gehaanteerd, hetge
een
ge
bijbetaling of reestitutie van d
de premie met zich kan
meebrengen.
m

Artikel 2..28 Eénjarig contract
De period
de van een veerzekeringsjaar.
Artikel 2..29 Vijfjarig co
ontract
De period
de van vijf aan
neengesloten
verzekeringsjaren.

Arrtikel 3.4 Info
ormatieplicht verzekeringnemer
De
e verzekeringnemer is verp
plicht aan Petp
plan zo
sp
poedig mogelijk de informatie te verstrekkken die
vo
oor de nalevin
ng van de verzzekeringsovereenkomst
no
odig is. Deze informatie om
mvat onder me
eer:

Artikel 2..30 Aanvraagfformulier
Een door Petplan ontw
wikkeld en ter beschikking
ulier
gesteld aanvraagformu
eformulier
Artikel 2..31 Declaratie
Een door Petplan ontw
wikkeld en ter beschikking
mulier
gesteld declaratieform

•
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Het medisch dossier van het verzzekerd
gezelschapsdier, verkrijgbaar via de
narts en/of dierenarts‐
behandelend dieren
e
specialist, indien Peetplan daartoe
verzoeekt.

•
•

et wel of niet opzettelijk do
oen van onvollledige of
He
on
njuiste opgavee omtrent hett ontstaan, de
e aard of
de
e omvang van
n een schade. In dat geval wordt
w
de
po
olis direct beëëindigd zonder dat er
prremierestitutie plaatsvindt..

Wijziging van de eigen dierrenarts in
W
o
overleg
met Petplan.
P
W
Wijziging
van het premie in
ncassoadres of
o
v het bank//gironummer..
van

Verzekeringnemer is akkoord met alle
informatiieverstrekkingg aan Petplan over de
behandelling door de dierenarts
d
of behandelaar
b
van het verzekerd
v
gezeelschapsdier en
e verleent
daartoe alle
a medewerking.

Arrtikel 3.10 Op
pzet of grove sschuld
Err bestaat geen
n recht op verrgoeding van
de
eclaraties die het gevolg is vvan of verban
nd houdt
met:
m
op
pzet of grove schuld van dee verzekeringn
nemer of
ee
en lid van zijn gezin, die 14 jaar of ouder is.

Artikel 3..5 Wachtterm
mijn
Tenzij and
ders vermeld op het polisblad geldt vanaaf
de ingangg van de verzeekering een wachttermijn
w
van 30 daagen. In deze periode is er nog geen
dekking, behoudens vo
oor het plaatssen van de
u
van preventieve
identificaatiechip, het uitvoeren
zorg alsm
mede de castraatie/sterilisatie, indien dezee
diensten onder het gekkozen zorgpakkket vallen.
o aandoeninggen die in de wachttermijn
w
o
of
Ziekten of
eerder zijjn ontstaan, alsmede
a
alle daar uit
voortkom
mende vervolggkosten, komeen nimmer in
aanmerkiing voor vergo
oeding. De waachttermijn is
onvermin
nderd ook van
n kracht indien
n de in deze
periode gemaakte
g
ziekktekosten voo
ortkomen uit
een ongeeval.

Arrtikel 3.11 Infformatieversttrekking behandelaar
Vo
oor een goedee uitvoering vvan de overeenkomst
kaan Petplan bij de behandelaaar aangeven dat het
ge
ezelschapsdier verzekerd iss. Petplan kan in relatie
to
ot de declaratiie, de behandelaar informe
eren over
de
e zorgverzekering en dekkin
ngen van Petp
plan, of
de
e premie betaaald is, welke b
behandelinge
en
ve
ergoed wordeen en hoe de u
uitkering word
dt
be
erekend. Verzzekeringnemer verklaart zicch
akkkoord met deeze informatieeverstrekking.
Arrtikel 3.12 Toe
ezegging aan de telefoon
Pe
etplan zal nim
mmer telefonissch een toezeggging
do
oen dat een nog niet door P
Petplan ontvaangen
de
eclaratie of eeen nog uit te vvoeren behandeling
ve
ergoed wordt.. Petplan dien
nt altijd eerst een
e
vo
olledig ingevuld declaratiefo
ormulier te he
ebben
on
ntvangen, waaarna schrifteliijk de beslissin
ng aan
ve
erzekeringnem
mer bekend w
wordt gemaaktt.

Artikel 3..6 Eerste prem
miebetaling
Premie iss verschuldigd vanaf de ingaangsdatum
verzekering. Een uitkering kan pas worden
w
gedaaan
oldaan.
nadat de eerste premiebetaling is vo
Artikel 3..7 Verhaal
Indien veerzekeringnem
mer in relatie tot
t een
declaratiee juridisch gezzien aansprakken kan maken
n
op derden, dan kan Peetplan tegen deze
d
partij op
haar eigeen kosten actiee ondernemen.
Verzekeringnemer is dan verplicht alle
a
nen die nodig is om deze
medewerrking te verlen
bedragen
n te verhalen.

Arrtikel 3.13 Wiijziging adresggegevens
De
e verzekeringnemer is verp
plicht een wijzziging van
zijjn adresgegevvens, waarond
der inbegrepe
en zijn e‐
mail
m gegevens, zo spoedig m
mogelijk aan Pe
etplan
do
oor te geven. Mededelingen van Petplan
n gericht
aaan het laatst bekende
b
adress van de
ve
erzekeringnem
mer worden geacht hem of haar te
he
ebben bereiktt. De verzekerringnemer wordt
ge
eacht daarvan
n kennis te hebben genome
en.

Artikel 3..8 Bijzonder gebruik
g
Er bestaaat geen recht op
o vergoedingg van
declaratiees indien het verzekerd
v
gezzelschapsdier
wordt gebruikt voor beewaking of eeen bijzondere
n sport (zoals windhondenr
w
vorm van
aces en
sledehondensport), tenzij dit middeels een
nde clausule in
n de zorgverzekering
aanvullen
expliciet is ingesloten.

mvang van de dekking
Arrtikel 3.14 Om
De
e keuze van het zorgpakkett is bepalend voor
v
de
looptijd en het maximaal verrzekerde bedrrag op
baasis van de verzekeringsoveereenkomst.

e of onjuiste opgave
Artikel 3..9 Onvolledige
Er bestaaat geen recht op
o vergoedingg van
declaratiees die het gevvolg is van of verband
v
houd
dt
met:

Arrtikel 3.15 Wiijziging van dee dekking
He
et is verzekeriingnemer alleeen toegestaan op de
ho
oofdvervaldattum te kiezen voor een uitggebreider
zo
orgpakket en extra
e
aanvulleende verzekerringen.
Indien de hoofd
dvervaldatum
m overeenkom
mt met het
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einde van
n de contractsstermijn kan ook
o gekozen
worden voor
v
een bepeerking van de dekking.

e)

Door verzekeringnemer, indien hij of zij
eid als
gebruik maakt van de mogelijkhe
10.7.
bedoeeld in artikel 1
f) Per direct door Pettplan indien er
e sprake
is van opzet van een verzekerde tot
misleiding. In overigge gevallen daat niet
d kan worden
n verlangd
meer in redelijkheid
oortzet,
dat Peetplan de overreenkomst vo
kan Peetplan opzegggen met inach
htneming
van eeen termijn van
n 60 dagen.
g) Door Petplan,
P
bij naalatigheid in betaling
b
van dee premie doorr de verzekeriingnemer,
met in
nachtneming vvan een respijjttermijn
(zie arrt. 9.2.a).
h) Door Petplan, zond
der dat nadere
e
en de
ingebrrekestelling iss vereist, indie
verzekkeringnemer eenige andere
verplicchting uit de
verzekkeringsovereeenkomst niet is
i
nagekkomen. De verrzekering eind
digt na
schrifttelijke melding en schrifteliijke
bevestiging door Peetplan, zonder dat een
ndere opzegteermijn is vereisst.
bijzon
i) Zodraa de verzekeringnemer zich
h blijvend
in het buitenland heeft gevestigd
d of
den in het buiitenland
langerr dan 6 maand
verblijjft.
j) Bij heet overlijden vvan het verzekkerd
gezelsschapsdier. Dee verzekeringn
nemer
dient Petplan daaro
over uiterlijk binnen
b
30
n te informereen en is verpliccht een
dagen
overlijjdensverklarin
ng van het verrzekerde
gezelsschapsdier opgesteld en
onderrtekend door d
de dierenarts te
overleeggen.
k) Indien
n afstand is geedaan van hett
verzekkerd gezelschaapsdier. De
verzekkeringnemer d
dient Petplan daarover
zo spo
oedig mogelijkk te informere
en, maar
uiterlijk binnen 30 d
dagen. Petplan zal na
d oude
het ovverhandigen vvan een door de
en nieeuwe eigenaar ondertekend
de
afstan
ndsverklaring, de overeenko
omst
beëind
digen, uiterlijkk 30 dagen naadat
daadw
werkelijk afstaand is gedaan van het
verzekkerde gezelsch
hapsdier en heeft het
recht over deze perriode premie te
t
uwe eigenaar kan een
berekenen. De nieu
schrifttelijk verzoek doen de besttaande
verzekkeringsovereeenkomst te wiillen
voortzzetten. Uitsluiitend wannee
er Petplan
zich hiermee akkoo
ord heeft verklaard kan
p
de verrzekeringsoveereenkomst op
dezelffde condities w
worden voorttgezet.

Aan het einde
e
van het verzekeringsjjaar kan ook de
d
eigen bijd
drage per ingeediende declaaratie worden
aangepasst.
Wijzigingen van de dekkking en eigen
n bijdrage
d
m inachtnem
met
ming hetgeen
worden doorgevoerd
hieronder in artikel 10.5 en 10.6 is vastgelegd.
v
en
Artikel 3..16 Poliskoste
Er kunnen poliskosten in rekening worden
w
n een nieuwe verzekerings‐‐
gebracht bij afgifte van
overeenkkomst.
ARTIKEL 4.
4 AANVANG,, DUUR EN EIN
NDE VAN DE
VERZEKERINGSOVEREENKOMST
nkomst
Artikel 4..1 Aanvang vaan de overeen
De overeenkomst vanggt aan op de op
o de polis
u
vermeldee ingangsdatum om 00.00 uur
Artikel 4..2 Duur van de overeenkom
mst
De overeenkomst wordt aangegaan
n voor de op de
n en wordt
polis genoemde verzekkeringstermijn
ns voortgezet,, tenzij de oveereenkomst
vervolgen
wordt beeëindigd, met inachtnemingg van hetgeen
hieronder in artikel 4.3
3 is vastgelegd
d. Voortzetting
v
contraact voor eenzeelfde periode
van een vijfjarig
behoeft de
d uitdrukkelijjke instemmin
ng van
verzekeringnemer.
d overeenko
omst
Artikel 4..3 Einde van de
De verzekkeringsovereeenkomst kan schriftelijk
s
worden opgezegd:
o
a)

Door de verzeekeringnemerr tegen het
einde van de verzekeringsttermijn met
n1
inachtnemingg van een opzegtermijn van
maand. De deekking eindigtt dan op de
contractsvervvaldatum.
b) Door Petplan
n tegen het einde van de
verzekeringsttermijn met in
nachtneming
van een opzeegtermijn van 2 maanden. De
D
dekking eindiigt dan op de
contractsvervvaldatum
c) Op elk gewenst moment door
d
verzekeringnemer nadat een éénjarig
oortgezet mett inachtneming
contract is vo
van een opzeegtermijn van 1 maand.
d) Op elk gewen
nst moment door
verzekeringnemer nadat een vijfjarig
mgezet in een éénjarig
contract is om
contract met inachtnemingg van een
n van 1 maand
d.
opzegtermijn
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l)

Bij vermissingg van het verzzekerd
gezelschapsdier. De vermisssing dient
orden bij Petp
plan. Zestig
gemeld te wo
dagen na de melding
m
word
dt de
verzekering, indien
i
het verrzekerde
gezelschapsdier niet is teru
uggekeerd, met
de kracht beëëindigd op de
terugwerkend
30e dag na dee melding.

p vergoeding van
v 100% van
n de ziektekossten die in
op
he
et Plus Pakkett zijn opgenom
men.
Arrtikel 5.4 Aanvullende Verzzekeringen
Naaast de keuzee voor een speecifiek zorgpakkket biedt
Pe
etplan extra aanvullende veerzekeringen aan.
Aaanvullende veerzekeringen kkunnen alleen
n worden
affgesloten in co
ombinatie meet het Basis‐, Plus‐,
P
of
To
otaal Pakket. Per
P zorgpakkeet kunnen meerdere
aaanvullende veerzekeringen w
worden afgesloten.

Artikel 4..4 Administraatiekosten bij afstand doen
n
Indien veerzekeringnem
mer voor de co
ontracts‐
vervaldattum afstand doet
d
van het verzekerd
v
gezelschaapsdier of, ind
dien de overeeenkomst
beëindigd
d wordt door vermissing vaan het
verzekerd
d gezelschapsdier, kan Petp
plan
administrratiekosten in
n rekening breengen tot een
maximum
m bedrag van
€ 35,‐.

De
e volgende viiif aanvullendee verzekeringe
en
worden aangeb
boden:
1.
2.
3.
4.
5.

Z
TEN EN
ARTIKEL 5. DEKKING ZORGPAKKETT
AANVULLLENDE VERZEKERINGEN
Algemeen
n geldt dat alle vergoedingen voor
behandellingen en het maken van ziektekosten teen
behoeve van het verzeekerd gezelsch
hapsdier in
n
e
en
diergeneeeskundig opziicht medisch noodzakelijk
gebruikellijk zijn. Behou
udens wanneeer de
aanvullen
nde Reisverzekering is afgesloten dienen
n
de ziektekosten altijd gemaakt
g
te zijjn in Nederlan
nd
n de periode waarin
w
de verrzekering van
en binnen
kracht is. De vergoedin
ngen voor een
n zorgpakket, al
m aanvullende
of niet in combinatie met
e maximum
m
verzekeringen, zijn gelimiteerd tot een
ng per verzekeringsjaar waarbij de
vergoedin
gemaaktee ziektekosten
n voor behand
delingen ook
daadwerkkelijk dienen te
t zijn uitgevo
oerd in de
periode die
d is aangegeeven op het po
olisblad. Dezee
periode vangt
v
aan op de
d op het poliisblad vermeld
de
ingangsdatum, met inaachtneming vaan een
d
wachttermijn van 30 dagen.

Sterilissatie en Castraatie Verzekering
Chemo
otherapie en Radiotherapie
e
Verzekkering
Cremaatie Verzekerin
ng
Reisveerzekering Eurropadekking
Reisveerzekering Weereldekking

AR
RTIKEL 6. VER
RGOEDINGEN
Arrtikel 6.1 Verggoedingen Baasis Pakket
De
e vergoedingeen inclusief evventueel aanvvullende
ve
erzekeringen kunnen
k
nimm
mer meer bedrragen dan
maximaal
m
€ 2.500,‐ per verzeekeringsjaar en
e kunnen
be
estaan uit verrichtingen uittgevoerd doorr de
dierenarts of diierenarts‐speccialist en met in
n een eigen bijdrage per inggediend
acchtneming van
de
eclaratieformulier.
Onverminderd vorenstaandee, en hetgeen is
epaald in artikkel 7 dienen d
de gemaakte
be
zie
ektekosten medisch noodzakelijk te zijn en
be
estaat de dekkking voor het Basis Pakket
uitsluitend uit vergoedingen
v
n een
bij ziekte of na
ngeval van het verzekerde ggezelschapsdiier voor:
on
•

Artikel 5..1 Petplan Bassis Pakket
Hierbij is er aanspraak op vergoedin
ng van de onder
het Basis Pakket gedekkte ziektekosten en gemaakkt
d
bij de dieerenarts inclussief andere veergoedingen die
in het Bassis Pakket zijn
n opgenomen..

•

Artikel 5..2 Petplan Plu
us Pakket
Hierbij is er naast aansspraak op alle vergoedingen
n
vallend onder het Basis Pakket, teveens aanspraakk
% van de ziekttekosten die in
n
op vergoeeding van 50%
het Plus Pakket
P
zijn op
pgenomen.

•
•

Artikel 5..3 Petplan Tottaal Pakket
Hierbij is er naast aansspraak op alle vergoedingen
n
vallend onder het Basis Pakket, teveens aanspraakk

•
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onorarium van
n de dierenartts of
Het ho
dieren
narts‐specialist waarbij het tarief
wordt gehanteerd d
dat voor de kliniek
gebruiikelijk is.
Medisch noodzakelijke behandeling
ulks ter
inclusief operaties een narcose, zu
deling van Pettplan.
beoord
Medisch noodzakelijke opname en
e
niek tot maxim
maal 7
verpleeging in de klin
dagen per verzekeringsjaar.
haf en laten p
plaatsen van een
e
Aansch
identifficatiechip diee voldoet aan de ISO
standaaard.
Onderrzoek dat nood
dzakelijk is ter
vaststeelling van een
n ziekte, waaro
onder
inbegrrepen röntgen
nologisch,

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

Arrtikel 6.2 Verggoedingen Plu
us Pakket
He
et Basis Pakkeet vormt een iintegraal onde
erdeel
vaan het Plus Pakket met een maximale vergoeding
pe
er verzekeringgsjaar tot € 30
000,‐ . De dekkking en
ve
ergoedingen op
o basis van het Plus Pakket is een
uitbreiding bovvenop het Basis Pakket. Dezze extra
ergoedingen bedragen
b
maxximaal 50% vaan de
ve
uitgevoerde beehandelingen o
of diensten met
m
v de zelf gekkozen eigen bijdrage
b
inachtneming van
er ingediend declaratieform
d
mulier. Het tottaal aan
pe
ve
ergoedingen voor
v
het Plus P
Pakket, inclussief het
Baasis Pakket en
n eventueel aaanvullende
ve
erzekeringen, bedraagt maxximaal € 3.000
0,‐ per
ve
erzekeringsjaaar en is inclusiief een vergoe
eding van
maximaal
m
€ 55,‐ besteed aan
n preventieve zorg.

eechoscopisch,, endoscopiscch,
microbiologisch, bloed‐, weeefsel‐ en
o
ontlastingson
derzoek en heet maken van
e elektrocaardiogram (E.C
een
C.G.). Alle
o
onderzoeken
dienen onderrdeel te zijn vaan
d noodzakelijke behandeling en genezing
de
v het verzekerde gezelscchapsdier.
van
Lasertherapiee
In Nederland geregistreerd
de
d
diergeneesmi
iddelen, evenaals
d
diergeneesmi
iddelen in aan
nmerking
komende voo
or gebruik als “off
“ label use””,
humane geneeesmiddelen inclusief
“magistrale reeceptuur” voo
orzover is
t
toegestaan
op
p grond van de
Diergeneesmiddelenwet.
(Hulp)middeleen bij de direccte behandeling
v ziekte of ongeval
van
o
beno
odigd zoals
v
verbandmidd
elen en implaantaten. De
v
vergoeding
vaan deze hulpm
middelen geldt
niet als deze worden
w
ingezet als
o
onderdeel
van
n de revalidattie.
Behandeling van
v aandoeningen aan de
v
voortplanting
gsorganen niett zijnde
c
castratie,
onggeacht de indiccatie.
V
Verwijzing
naar een anderee dierenarts,
d
dierenarts‐sp
ecialist, dierenfysiotherapeeut
o gedragstheerapeut.
of
Homeopathiee inclusief de verstrekking
v
v homeopaathische diergeneesmiddeleen,
van
o basis van een
op
e consult biij een dierenarts
d vermeld staat op de do
die
oor Petplan
e
erkende
lijst van
v te consultteren
homeopathiscch werkende dierenartsen..
verricht op baasis van een
A
Acupunctuur
c
consult
door een
e dierenartts vermeld op
d doorverwijjslijst van de
de
S
Samenwerken
nde Nederlandse Veterinaire
A
Acupuncturist
tenverenigingg (SNVA).
Een bijdrage voor
v
een adveertentiebudgeet
bij vermissingg van het verzeekerd
g
gezelschapsdi
ier tot een maaximum van €
2
250,‐
per gebeurtenis. Dit budget
b
wordt
g
geactiveerd
n
nadat
de verzeekerde
s
schriftelijk
een melding heeeft gedaan van
d vermissingg en wordt inggevuld in
de
o
overleg
en na goedkeuring van Petplan.
n collectieve verwerking,
v
niiet
Euthanasie en
z
zijnde
begrafeenis of cremattie.
Uitsluitend indien het verzeekerd
g
gezelschapsdi
ier een konijn
n betreft, de
behandeling van
v ecto‐ en endoparasiete
e
en
z
zoals
vlooien, teken, luizen
n en mijten,
w
wormen,
cocccidien, etc

Met
M inachtnem
ming van het vo
e
orenstaande en
he
etgeen is bepaaald in artikel 7 dienen de gemaakte
g
zie
ektekosten medisch noodzakelijk te zijn,, is de
de
ekking van het Plus Pakket aanvullend op
p het
Baasis Pakket en
n bestaat dezee uitsluitend uit
u
ve
ergoeding van
n de helft (50%
%) van de gem
maakte
(ziekte)kosten noodzakelijk
n
vvoor de uitvoe
er van de
olgende diagn
nostiek, behan
ndelingen en/o
of
vo
diensten:
•
•

•
•

•

•
•
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onsult en diagnosestelling in
nclusief
Het co
röntgeendiagnostiekk van heup‐ en
n
elleboogproblemen
n bij de hond.
Behan
ndeling van heeup‐ en
elleboogproblemen
n bij honden die een
oeid gewicht b
bereiken van maximaal
m
volgro
10 kg.
medische indicatie
Gebitssreiniging op m
inclusief noodzakeliijke extractie van
v
n en kiezen.
tanden
Een aaanvullende beehandeling van
n het
gebit inclusief het p
plaatsen van vullingen
v
handelingen. Deze
D
en wortelkanaalbeh
ng is geactiveeerd nadat doo
or de
dekkin
dieren
narts bij het veerzekerde
gezelschapsdier een
n verklaring
gebitsssanering is afggegeven.
Speciaalistische diagnostiek, te we
eten
Magneetic Resonancce Imaging (MRI),
Compu
uter Tomograafie (CT‐scan),
Scintiggrafie en Isoto
openonderzoe
ek.
Medisch noodzakelijke opname en
e
niek langer daan 7
verpleeging in de klin
dagen per verzekeringsjaar.
Het plaaatsen van paacemakers,
hartkleeppen en uitvvoeren van
vaatch
hirurgie inclusief plaatsing van
v coils
en/of stents, etc.

•

•

•

•
•
•
•

ve
erzekeringen, bedraagt maxximaal € 3500
0,‐ per
ve
erzekeringsjaaar en is inclusiief een vergoe
eding van
maximaal
m
€ 110
0,‐ besteed aaan preventieve
e zorg.

De medisch noodzakelijke verwijdering
v
v specifiekee lichaamsdelen zoals
van
w
wolfsklauwtje
es, delen van de
d vacht,
nagels, etc
Fysiotherapiee na verwijzingg door de
d
dierenarts,
uittgevoerd doo
or Petplan
e
erkende
diereenfysiotherapeuten. De
v
vergoeding
is gebaseerd op
p een door
Petplan en dee NVFD vastgeestelde en
o
opvraagbare
lijst van indicaaties voor
d
dierenffysiotherapie.
behandeling d.m.v.
De behandeling is gemaxim
meerd tot
n van 30
maximaal twintig consulten
minuten per indicatie.
G
Gedragsthera
apie na verwijzzing door de
d
dierenarts,
uittgevoerd doo
or Petplan
e
erkende
gedragstherapeuten. De
v
vergoeding
is gebaseerd op
p een door
nley vastgesteelde en
Petplan en Tin
o
opvraagbare
lijst van indicaaties voor
v gedragsprroblemen. Perr
behandeling van
indicatie word
den maximaal zeven
behandelingeen van 1,5 uurr vergoed.
C
Chiropractie,
orthomanuele therapie en
o
osteopathie,
i
indien
uitgevo
oerd door een
n
d
door
Petplan erkende therapeut
de
Het laten uitvvoeren van een zogenaamd
s
second
opinio
on.
Medicijnen diie de vetstofw
wisseling kunn
nen
beïnvloeden zoals
z
geïndiceeerd bij
o
overgewicht.
Pensionkosten voor verzorging van het
v
verzekerd
gezzelschapsdier zolang
v
verzekeringne
emer in het ziekenhuis
v
verblijft.
De te
t maken kostten voor het
d
dierenpension
n zijn gemaxim
meerd tot een
n
bedrag van in
n totaal € 500,‐ per
v
verzekeringsja
aar.

Arrtikel 6.4 Verggoedingen Steerilisatie en Castratie
C
Ve
erzekering
Indien een zorggpakket in com
mbinatie met de
C
Verzeekering is afge
esloten
Stterilisatie en Castratie
daan zullen de kosten voor dee (chemische) castratie
vaan het verzekeerd gezelschapsdier tot maximaal
50
0% worden veergoed. De eiggen bijdrage iss voor
de
eze aanvullende verzekerin
ng niet van toe
epassing.
Arrtikel 6.5 Verggoedingen Ch
hemotherapie
e en
Raadiotherapie Verzekering
Indien een zorggpakket in com
mbinatie met de
hemotherapiee en Radiotherapie Verzeke
ering is
Ch
affgesloten dan zullen de leveensverlengend
de en/of
ge
enezende beh
handelingen vaan het verzekerd
ge
ezelschapsdier tegen tumoren zoals
ch
hemotherapiee en radiotherrapie worden vergoed
to
ot een maximu
um van 50%, m
met in achtne
eming van
de
e eigen bijdragge per ingedieend
de
eclaratieformulier. Alle voo
orbereidende en
on
ndersteunend
de behandelingen ten beho
oeve van
ee
en correcte uitvoer van de chemotherap
pie en
raadiotherapie worden
w
geacht deel uit te maken
m
van
de
e vergoedingeen die vallen o
onder deze
aaanvullende veerzekering.
Arrtikel 6.6 Verggoedingen Creematie Verze
ekering
Indien een zorggpakket in com
mbinatie met de
ullen,
Crrematie Verzeekering is afgeesloten dan zu
be
ehoudens de gekozen
g
eigen
n bijdrage perr
ingediend declaaratieformulieer, alle kosten
n worden
ergoed bij individuele of collectieve crem
matie van
ve
he
et verzekerd gezelschapsdie
g
er, inclusief
ve
ervoerskosten
n na het overliijden vanaf elk adres in
Ne
ederland naarr een in Nederland gevestiggd
dierencrematorium.

Artikel 6..3 Vergoedinggen Totaal Pakket
De dekkin
ng van het Tottaal Pakket is gelijk aan de
diensten vallend onder het Basis Pakket inclusief
d aanvullend
de diensten
100% verrgoeding van de
opgenom
men in het Pluss Pakket. In heet Totaal Pakkket
worden alle
a extra dien
nsten uit het Plus
P pakket
volledig vergoed
v
inclussief de behand
delingen van de
d
dierenartts en dierenarrts‐specialist die
d zijn
opgenom
men in het Bassis Pakket. Dit met in
achtnemiing van een eiigen bijdrage per ingediend
d
declaratieeformulier.

Arrtikel 6.7 Verggoedingen Reeisverzekeringg
Eu
uropadekkingg
Indien een Petp
plan verzekeriing in combinatie met
e Reisverzekering Europadeekking is afgessloten,
de
daan geldt voor de gekozen periode in het
uitgebreide dekkkingsgebied dekking van
ektekosten die gelijk is aan het Basis Pakkket.
zie
De
e vergoeding van gemaaktee ziektekosten
n in het
uitgebreide dekkkingsgebied kan maximaal € 1000,‐
edragen per verzekeringsja
v
be
ar.

Alle gemaaakte ziekteko
osten dienen medisch
noodzakeelijk te zijn en het totaalbed
drag van alle
vergoedin
ngen op basiss van het Totaal Pakket,
inclusief het Basis Pakkket en eventuele aanvullen
nde

Om voor vergoeding op basis van de
eisverzekeringg Europadekking in aanmerrking te
Re
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vaan Verzekeraaars in Nederland op 2 novem
mber
19
981 zijn gedep
poneerd ter G
Griffie van de
Arrrondissemen
ntsrechtbank tte Den Haag.

komen diient aan de vo
olgende voorw
waarden te
worden voldaan:
v
•

•

•
•

•

de gezelschap
psdier moet op
p
Het verzekerd
het moment van
v afsluiten van
v deze
a
aanvullende
v
verzekering
in
n Nederland
v
verblijven
V
Vergoeding
vaan ziektekosteen is beperkt
t behandelingen die med
tot
disch
z en waarvaan uitstel van
noodzakelijk zijn
behandeling niet
n verantwo
oord is totdat
men is terugggekeerd in Ned
derland.
Het verzekerd
d gezelschapsd
dier mag een
a
aangesloten
p
periode
van maximaal
m
drie
maanden in het
h buitenland
d verblijven.
De declaratieprocedure dieent te voldoen
n
a dezelfde voorwaarden
aan
v
als is
v
vastgelegd
in Artikel 8. Bovvendien dient
e declaratiee gemaakt in het uitgebreid
een
de
d
dekkingsgebie
ed altijd te wo
orden begeleid
met een uitgeebreide patiën
ntenkaart, diee is
o
opgesteld
in naar
n
keuze dee Engelse,
Franse, Duitsee of Nederlandse taal.
Het dekkingsggebied bevat de
d gehele
Europese Unie, (inclusief de Azoren,
Madeira en de Canarische Eilanden), de
Baltische staten, Turkije meet inbegrip vaan
d volgende niet
de
n Europese landen aan de
d
Middellandsee Zee, te weten Israel, Egyptte,
Libië, Libanon
n, Syrië,Algerijje en Marokko
o.

Arrtikel 7.3 Ove
erige uitsluitin
ngen
Uiitgesloten van
n vergoeding zzijn kosten die
e
be
etrekking hebben op:
a))

Ziekten of medische klacchten, al
oorzaakt doorr een
of niet vero
ongeval, diie reeds aanw
wezig
waren vóór of op de
erzekering
ingangsdattum van de ve
inclusief alle medische klachten
k
die ontstaaan in de wachttermijn
van de verzekering, alsm
mede alle
d hieruit
mogelijke ccomplicaties die
volgen.
b)) Overbodige of onnodig kostbare
(be)handellingen of
verstrekkin
ngen, ter beoo
ordeling
van Petplan.
c) Preventievve zorg, inclusief
preventievve diagnostiekk,
behandelin
ng en/of
verstrekkin
ngen t.b.v. hett gezonde
gezelschap
psdier ter voorkoming
van gezond
dheidsklachte
en en/of
afwijkingen
n, behoudenss hetgeen
hierover biinnen het Pluss Pakket
en Totaal P
Pakket is opge
enomen.
d)) Alle heup‐ en
b
elleboogaaandoeningen bij
honden, in
nclusief alle zie
ekten en
gebreken een de gevolge
en van
(kraak)beeendefecten, te
e weten
heupdysplaasie,
elleboogdyysplasie, met
uitzonderin
ng van hetgee
en
hierover is opgenomen in het
Plus Pakket en Totaal Paakket.
Voor de kaat en het konijjn is de
uitsluiting van heup‐ en
n van
elleboogaaandoeningen niet
toepassingg.
e)) Loopsheid‐‐ of krolsheid preventie
met behulp
p van medicijn
nen.
Evenzo geldt dit voor (ch
hemische)
castratie, ttenzij de aanvullende
sterilisatie en
castratieveerzekering is
afgesloten.
f) Het voortp
plantingsproce
es en de
begeleidingg rond drachttigheid en
geboorte.

Artikel 6..8 Vergoedinggen Reisverze
ekering
Wereldde
ekking
Dit artikeel is indentiek aan Artikel 6.7 behoudens
het dekkiingsgebied. In
ndien een Reissverzekering
Werelddeekking is afgessloten is het dekkingsgebie
d
ed
uitgebreid tot alle land
den van de weereld.
7 UITSLUITIN
NGEN
ARTIKEL 7.
Artikel 7..1 Epidemie
Er bestaaat geen recht op
o vergoedingg van
declaratiees die het gevvolg zijn of verrband houden
n
met een ziekte
z
van epiidemische om
mvang, dat wil
zeggen in
ndien 5% of meer
m
van de landelijke
populatiee honden, kattten of konijneen door de
desbetrefffende ziekte of aandoenin
ng is getroffen
n.
Artikel 7..2 Molest
Er bestaaat geen recht op
o vergoedingg van
declaratiees die het gevvolg is van of verband
v
houd
dt
met een gebeurtenis
g
d is veroorzaaakt door of
die
ontstaan uit een gewapend conflict,, burgeroorlogg,
proer of
opstand, binnenlandsee onlusten, op
d
doorr het Verbond
d
muiterij, waarvan de definities
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)

Elke gebitsbehand
deling inclusieef
de daaarbij behorende diagnostiiek
beho
oudens hetgeeen hierover
binnen het Plus Paakket en Totaal
men
Pakkket is opgenom
Alle (medicinale) dieetvoeders,
or
al daan niet voorgeeschreven doo
de dierenarts.
Alle behandelingeen en middeleen
usief diergeneeesmiddelen)
(inclu
ter voorkoming
v
off bestrijding van
infeccties door parasieten zoals
worm
men, vlooien, teken en
mijteen, behoudens hetgeen
hiero
over binnen het Plus Pakket
en To
otaal Pakket in de dekking is
opgeenomen. Dezee bepaling is
niet van
v toepassin
ng op het
konijjn.
Dierggeneesmiddelen gebruikt als
a
verzo
orgingsmiddel,
voed
dingssupplemeent en/of
vitam
minepreparaat en andere
“servviceproducten
n”, zoals o.a.
tekentang, vlooien
nkam en
nageelschaar.
Cosm
metische ingreepen, tenzij err
sprakke is van verm
minking door
ziektte of trauma, ter
t beoordelin
ng
van Petplan.
P
Expeerimentele
behaandelingsvorm
men en mediscch
gezieen zinloze beh
handelingen die
d
het verzekerd
v
gezelschapsdier
uiteindelijk niet zu
ullen baten.
e
kosten inclusief
Alle extra
voorrzorgsmaatreggelen die
moeten genomen om het
verzeekerd gezelschapsdier te
kunn
nen behandeleen, wanneer
besm
mettingsgevaaar voor anderee
diereen, behandelaaars of derden
n
moet worden voorkomen
usief plaatsingg in quarantain
ne.
inclu
Transplantatie van
n organen.
Revaalidatie en (gewrichts‐
)prottheses.

n handelingen
n of
prreventieve maaatregelen, en
ge
edragingen ter voorbereidin
ng daarvan hierna,
zo
owel gezamen
nlijk als afzond
derlijk, te noemen het
“tterrorismerisicco” is de schadevergoedingg/dekking
be
eperkt tot een
n uitkering zoaals omschreve
en in het
Clausuleblad teerrorisme van de Nederland
dse
erverzekeringgsmaatschapp
pij voor Terrorrisme N.V.
He
De
e afwikkeling van schademeldingen op grond
g
van
he
et terrorismerrisico geschied
dt overeenkom
mstig het
Prrotocol afwikkkeling claims vvan de Nederllandse
He
erverzekeringgsmaatschapp
pij voor
Te
errorismeschaaden N.V. Het clausuleblad
te
errorismedekkking is gedepo
oneerd op 10 januari
j
20
007 bij de Recchtbank Amsteerdam onder nummer
3//2007 en op 10
1 januari 2007 onder numm
mer
27
7178761 bij dee Kamer van K
Koophandel
Am
msterdam. Heet bijbehorend
de Protocol affwikkeling
claaims van de Nederlandse
N
He
erverzekeringgsmaatschapp
pij voor
Te
errorismeschaade N.V. is op 12 juni 2003
ge
edeponeerd bij
b de griffie vaan de Rechtbaank te
Am
msterdam ond
der nummer 7
79/2003. (dezze tekst
ku
unt u lezen of downloaden via de websitte:
www.terrorism
meverzekerd.nl).
RTIKEL 8. AFH
HANDELING D
DECLARATIES
AR
Arrtikel 8.1 Declareren
Wanneer
W
verzeekeringnemer een declaratie wil
indienen, stuurrt deze een vo
olledig ingevulld
eclaratieformulier met origginele nota’s naar
n
de
Pe
etplan. Verzekkeringnemer vvult altijd per
ve
erzekerd gezelschapsdier eeen apart
de
eclaratieformulier in.
De
e declaraties dienen
d
in alle gevallen duid
delijk aan
te
e geven welk verzekerd
v
gezelschapsdier het
h
be
etreft inclusief de vermelding van het un
nieke
dieridentificatieenummer (“ch
hipnummer”). Tevens
de behandelaaar
dienen de declaaraties door d
ewaarmerkt tee zijn en is duidelijk aangeggeven
ge
welke behandeeling heeft plaatsgevonden alsmede
e daarvoor beerekende verggoeding.
de
Arrtikel 8.2 Tijdig en eenmaliig insturen vaan
de
eclaraties
De
e verzekeringnemer kan dee nota’s opspaaren,
maar
m
dient deze met het decclaratieformulier
uiterlijk binnen een jaar na d
de oudste
ehandelingsdaatum bij Petplan in te diene
en.
be
De
eclaraties die later worden ingediend ge
even
nimmer recht op
o vergoedingg. Verzekeringgnemer is
n van een declaratie gehouden om
bij het indienen
echts eenmaaal dezelfde nota in te sturen
n. Nota’s
sle
vo
oor ziektekostten die al eerd
der zijn ingediend en

Artikel 7..4 Dekking terrrorismerisico
o
In afwijking van en in aanvulling
a
op hetgeen elders
oorwaarden is bepaald oveer gedekte
in deze vo
risico’s en
n verzekerde bedragen geld
dt voor het
risico van
n terrorisme onderstaande.
o
. Voor schade,
ongevalleen en rechtsbiijstand als gevvolg van
terrorism
me, kwaadwillige besmetting en/of
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afgehand
deld komen niet meer in aanmerking voo
or
vergoedin
ng.

oor haar aan te
t wijzen andeere dierenartss,
do
dierenarts‐speccialist of andeere relevante
ehandelaar. Verzekeringne
V
be
mer is verplicht
daaaraan medew
werking te verrlenen. De hie
eraan
ve
erbonden kostten zijn voor rrekening van Petplan.

Artikel 8..3 Specificatie
e van de nota
Petplan heeft
h
het recht onderdelen van een
declaratiee nader te (latten) specificeren teneinde
het rechtt op vergoedin
ng te kunnen beoordelen.
b
Indien eeen declaratie is samengesteeld uit zowel
gedekte als
a niet gedekkte ziektekosteen, wordt het
uit te kerren bedrag naar evenredigh
heid vergoed.

Arrtikel 8.8 Aanwijzing anderre behandelaar
Pe
etplan heeft het
h recht de veerzekeringnem
mer naar
ee
en andere dierenarts of beh
handelaar te verwijzen
v
indien naar hett redelijk oord
deel van Petplan mag
worden verwaccht dat niet aaan de eisen vaan
waliteit zal wo
orden voldaan
n. De verzekerringnemer
kw
is verplicht aan deze verwijziing gevolg te geven.
g

Artikel 8..4 Overleg
Petplan heeft
h
het recht met de verzzekeringnemer
of namen
ns hem of haar met de dierenarts of
dierenartts‐specialist in
n overleg te treden ten
aanzien van
v de diagnosestelling en//of behandelin
ng
en de daaaraan verbond
den kosten.

eding
Arrtikel 8.9 Verjjaring aanspraaak op vergoe
Wanneer
W
Petplan van oordeel is dat zij voor een
ingediende decclaratie tegeno
over de
erzekeringnem
mer geen of eeen beperkte
ve
ve
erplichting heeeft, zal zij de vverzekeringne
emer
hierover schrifttelijk informerren.

Artikel 8..5 Eigen bijdraage per inged
diende
declaratie
dienen van eeen declaratieformulier, welke
Bij het ind
kan bestaaan uit 1 of meerdere nota’’s voor
behandellingen, wordt behoudens hetgeen
h
is
opgenom
men in Artikel 6.4, altijd een
n eigen bijdrage
ingehoud
den. De hoogte van het in te houden
bedrag is op het polisb
blad weergegeeven.

en vordering vervalt
v
indien de verzekerin
ngnemer
Ee
ee
en geschil daaarover niet bin
nnen een jaar na datum
vaan de definitieeve beslissing van Petplan aanhangig
a
maakt
m
bij de geeschillencomm
missie KIFID off de
be
evoegde rechtter (zie ook arrtikel 12)

ehandeling bo
oven € 750,‐
Artikel 8..6 Melding be
De verzekkeringnemer, of namens heem of haar dee
betrokken behandelaaar, is verplicht telkens ruim
mtrent
vòòr het nemen van dee beslissing om
diagnosestelling en/off behandeling,, schriftelijk
e
bij Petp
plan melding te
(eventueel per fax of e‐mail)
v de uit te voeren
v
maken daat het totaal van
behandelling of in te diienen verzameelde declaratiies
naar verw
wachting meeer dan € 750,–– gaat bedrageen.
Deze melldingsplicht geeldt niet wann
neer het naar
het oordeeel van de dieerenarts of behandelaar een
n
spoedeiseende behandeeling betreft.

Indien de belan
ngen van Petp
plan door het niet
n
e
verplich
hting van de
naakomen, van enige
ve
erzekeringnem
mer voortvloeiende uit de
ve
erzekeringsovereenkomst w
worden geschaad, is
Pe
etplan niet gehouden de ingediende decclaratie te
ve
ergoeden.
AR
RTIKEL 9. BETTALING
9.1. Betaling vaan de premie
De
e verzekeringnemer is verp
plicht de prem
mie en de
po
oliskosten, alssmede de bijdragen die voo
ortvloeien
uit wettelijke reegelingen of b
bepalingen zoals
men wijze,
asssurantiebelassting, op de ovvereengekom
daat wil zeggen per maand off jaar, giraal en
n bij
vo
ooruitbetalingg te voldoen, m
maar uiterlijk op de
aaangegeven vervaldag. Bij w
wijziging van de
e dekking
met
m ingang van
n een nieuw veerzekeringsjaaar is
Pe
etplan gerechtigd de premiie te berekene
en die
ovvereenkomt met
m de actuelee leeftijd van het
ve
erzekerd gezelschapsdier m
met ingang van
n de
ee
erste dag van het daarop vo
olgende
ve
erzekeringsjaaar.

z zo spoedig mogelijk, zo mogelijk
m
nog
Petplan zal
dezelfde dag, een beveestiging van de melding terr
kennis vaan de verzekerringnemer, off namens dezee
aan de beehandelaar ovverbrengen.
Spoedeisende behandelingen of beh
handelingen
d het totaal
waarvan aangenomen kan worden dat
wachte kosten meer dan € 750,‐
7
gaan
van verw
bedragen
n, dienen zo sn
nel als mogelijk is alsnog aaan
Petplan te worden gem
meld.

9.2. Betalingsachterstand

Artikel 8..7 Second opinion
Petplan heeft
h
het recht een “second
d opinion” ten
n
aanzien van
v diagnosesstelling en/of behandeling
b
e
en
de daaraaan verbonden
n kosten te vraagen aan een

a)
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ngnemer niet tijdig
Indien de verzekerin
plichting tot betaling
voldoeet aan de verp

vvan de premiee, kan Petplan
n onder
v
vermelding
vaan de gevolgeen van het
uitblijven van betaling, de dekking
d
s
schorsen,
nad
dat de verzekeeringnemer
v
vruchteloos
iss aangemaand
d tot betaling
binnen een teermijn van 14 dagen,
a
aanvangende
de dag na aanmaning.
Ingeval van scchorsing geldtt dat er geen
a
aanspraak
op prestaties zoals omschreveen
b
vanaff
in deze polisvvoorwaarden bestaat
d dag na aan
de
nmaning. Beho
oudens ingevaal
Petplan besluit de overeen
nkomst te
o
weer aanspraak op
p
beëindigen, ontstaat
prestaties van
naf de dag volgend op de
d waarop het
dag,
h verschuldigde bedrag en
e
d kosten als bedoeld in lid
de
d 9.2.sub d.
d
door
Petplan zijn ontvangeen. Over de
periode van schorsing blijftt de
v
verzekeringne
emer premie en
e alle
bijkomende (iincasso)kosten en
belastingen veerschuldigd.
b) Indien de verzzekeringnemeer na
a
aanmaning
als bedoeld in lid 9.2.sub a.
niet binnen de gestelde terrmijn voldoet
a verplichtiing tot betalin
aan
ng van de
premie, kan Petplan
P
de oveereenkomst
beëindigen, vanaf
v
30 dagen
n na de dag naa
a
aanmaning
on
nder vermeldiing van de
g
gevolgen
van het uitblijven
n van betaling.
c) Aanmaningen
n als bedoeld in dit artikel
kunnen schrifftelijk of middels andere
g
gebruikelijke
communicatieemiddelen zoals
orden gedaan..
per e‐mail wo
d) Indien Petplan maatregelen treft tot
k
alle
incasso van ziijn vordering komen
kosten van invvordering, zow
wel
g
gerechtelijke
als buitengereechtelijke, voor
ngnemer. De
rekening van de verzekerin
d
dekking
wordt eerst weer van
v kracht op
d dag volgen
de
nd op die, waaarop alle
v
verschuldigde
e bedragen en
n kosten door
Petplan zijn ontvangen
o
en geaccepteerd
g
d.
e) Bij het uitblijvven van betaling nadat de
v
verzekeringne
emer herhaald
delijk is
a
aangemaand,
, is Petplan geerechtigd om de
d
t
totaal
openstaande premiee tot aan de
c
contractverva
aldatum in 1 keer
k
opeisbaar
t maken.
te

e beëindiging overeenkomsst
9.4.Voortijdige
Wanneer
W
Petplan de overeenkomst heeft
op
pgezegd en dee beëindiging als gevolg van
n opzet
to
ot misleiding aan
a verzekerin
ngnemer is toe te
re
ekenen, wordtt geen premieerestitutie verrleend.
Indien door de verzekeringnemer de overreenkomst
oor de contracctsvervaldatum wordt opge
ezegd of
vo
zijjn betalingsveerplichtingen vverzaakt, behoudt
Pe
etplan naar billijkheid onveerminderd recht op alle
fin
nanciële aanspraken die uitt de overeenkkomst
vo
oortvloeien. Bovendien
B
wordt in dat geval een
be
edrag van € 35
5,‐ administraatiekosten ingehouden.
AR
RTIKEL 10. PR
REMIE EN VOO
ORWAARDEN
Ve
erzekeringnem
mer kan naar keuze een
zo
orgverzekeringg afsluiten voo
or een periode van één
off vijf jaar. De vaststelling
v
vaan de nieuwe premie
bij verlenging van
v de overeenkomst is perr
ontractstermijjn verschillend
d.
co
Arrtikel 10.1 Pre
emieopbouw
De
e premie is affhankelijk van de leeftijd en
n bij de
ho
ond en konijn ook van het vvolgroeid gew
wicht.
Pe
etplan kan bij acceptatie (raas)honden en (ras)
ko
onijnen indeleen in een minimumgewichtsklasse
indien naar haaar oordeel hett gemiddelde gewicht
vaan de populatie in deze cateegorie ligt of, bij
bijzonder gebru
uik van het te verzekeren
ezelschapsdier een uitgebreeidere dekking wordt
ge
aaangeboden.
Arrtikel 10.2 Pre
emie éénjarigg en vijfjarig contract
Bij aanvang van
n de verzekeriingsovereenko
omst
wordt de premie van het verrzekerd
ezelschapsdier eenmalig vaastgesteld en deze
d
is
ge
ge
elijk aan het taarief in de kolom die overeenkomt
met
m de actuele leeftijd van h
het verzekerd
ge
ezelschapsdier, en bij de ho
ond en konijn ook het
vo
olgroeid gewiccht. Gedurend
de de looptijd van de
ve
erzekeringsovereenkomst een ook indien deze na
affloop wordt veerlengd zal Peetplan, behoud
dens de
aaanpassingen als
a bedoeld in lid 10.3 t/m 10.6,
1
de
vaastgestelde prremie aanhouden, welke
ovvereenkomt met
m de leeftijd
dskolom en lee
eftijd van
he
et verzekerd gezelschapsdie
g
er op het mom
ment dat
de
eze voor het eerst
e
werd aan
ngemeld.
Arrtikel 10.3 Toe
eslag premie eenjarig conttract
Pe
etplan brengt een toeslag in rekening van 3% op
alle premies vo
oor eenjarige ccontracten

9.3. Vord
dering
Het is de verzekeringnemer niet toeegestaan om de
d
digde (te betalen) premie tee verrekenen
verschuld
met de vaan Petplan te vorderen verrgoeding.
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•

Artikel 10
0.4 Indexatie en verouderingstoeslag.
Petplan zal
z jaarlijks op de hoofdvervvaldatum een
verouderringstoeslag doorvoeren van 1% op alle
premies. Evenzo zullen
n de premies vergelijkbaar
v
a
met de stijging van
v de
worden aangepast
consumentenprijsindeex in het vooraafgaande jaar
ndien dit lagerr is
met een minimumstijgging van 2% in
plan daartoe besluit.
b
en de direectie van Petp

•
•

Artikel 10
0.5 Aanpassin
ng tarief bij wijziging
w
dekking
Uitbreidin
ng van de dekkking op verzo
oek van
verzekeringnemer is mogelijk
m
op de
v de dekkingg
hoofdverrvaldatum. Een beperking van
op verzoeek van de eigeenaar is mogeelijk op de
contractssvervaldatum..

De herrziening van d
de premie en//of de
voorw
waarden voortvvloeit uit wetttelijke
regelin
ngen of bepalingen.
De herrziening een vverlaging van de
d
premiee en/of een uitbreiding van
n de
dekkin
ng inhoudt.
De preemieverhogingg veroorzaaktt wordt
door het
h aanpassen
n van het volgroeid
gewich
ht bij honden en/of konijne
en.

RTIKEL 11. PR
RIVACY
AR
De
e bij de aanvraag ingevuldee persoonsgeggevens en
evventueel nadeer over te legggen persoonsggegevens
ge
ebruikt Petplaan voor het acccepteren van de
aaanvraag, het uitvoeren
u
van de
ve
erzekeringsovereenkomst, relatiebeheerr en
fraaudepreventie. Petplan kan
n deze gegeve
ens ook
ge
ebruiken om de
d verzekeringgnemer te informeren
ovver andere rellevante produ
ucten en dienssten.

Bij een wijziging
w
van dee dekking en//of vaste eigen
n
bijdrage wordt
w
als nieu
uwe premie aaangehouden
het tarieff in de kolom die overeenko
omt met de
daadwerkkelijke leeftijd
d (en bij de ho
ond en konijn
ook het gewicht)
g
van het
h verzekerd
gezelschaapsdier op hett moment datt de wijziging
wordt do
oorgevoerd. In
ndien er in dezze kolom geen
n
premie iss vermeld is deeze wijziging niet
n mogelijk.

AR
RTIKEL 12. PR
ROCEDURE KLA
ACHTEN EN
GEESCHILLEN
Arrtikel 12.1 Toe
epasselijk reccht
Op de Petplan verzekeringso
v
overeenkomstten is het
ederlands reccht van toepasssing.
Ne

Artikel 10.6
1
Aanpassin
ng tarief bij wijziging
w
Reisverze
ekering
Artikel 10
0.5 is niet van toepassing wanneer
w
de
wijziging in de verzekeeringsovereenkomst
nd een mutatie van de aanvvullende
uitsluiten
Reisverzeekering betrefft.

Arrtikel 12.2 Klaachten of gescchillen
Klachten naar aanleiding
a
van
n de totstandkkoming en
d
verzekerringsovereenkkomst
uitvoering van deze
unt u schriftelijk indienen b
bij de directie Petplan
ku
Ne
ederland, Posstbus 23, 1462
2 ZG Middenb
beemster.

Artikel 10
0.7 Wijziging premie en vo
oorwaarden en
bloc
h
het recht de premie en/of
e
de
Petplan heeft
voorwaarrden en bloc te
t herzien. Dee
verzekeringnemer worrdt van een heerziening van
premie en/of voorwaaarden schriftellijk in kennis
T
de verzeekeringnemerr binnen een
gesteld. Tenzij
termijn van één maand
d na dagteken
ning van dit
a Petplan
schrijven schriftelijk heet tegendeel aan
heeft berricht, wordt hiij of zij geachtt met de
herzienin
ng te hebben ingestemd.

Wanneer
W
het oordeel naar d
de mening van
n
ve
erzekeringnem
mer onbevredigend is kan deze
d
zich
wenden tot de Stichting Klacchteninstituutt
nstverlening, h
het KIFID.
Financiële Dien
Adresgegevenss KiFiD: Postb
bus 93257 , Te
elefoon
(A
09
900‐3552248 , internet ww
ww.kifid.nl )
Wanneer
W
verzeekeringnemer geen gebruikk wil
maken
m
van de klachten
k
regelingsmogelijkh
heden, of
de
eze vindt de behandeling
b
of uitkomst nie
et
be
evredigend, dan kan deze h
het geschil voo
orleggen
aaan een daarto
oe bevoegde rechter.

Wanneerr de verzekerin
ngnemer niet akkoord gaatt
met de herziening eind
digt de
omst op de einddatum of op
o
verzekeringsovereenko
P
in de schriftelijke
s
m
mededeling
de door Petplan
genoemd
de datum.

__
___________________________________
________

Deze moggelijkheid van
n opzegging vaan de
verzekering door de veerzekeringnem
mer geldt niett
indien:
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