Petplan vergoedingenoverzicht 2014 (op basis van medische noodzakelijkheid)
Uw eigen bijdrage is 15%

Uw eigen bijdrage is 25%

Uw eigen bijdrage is 50%

geen vergoeding
BASIS

PLUS

TOTAAL

€ 3.000,-

€ 4.000,-

€ 5.000,-

Unieke declaratieservice (niet meer afrekenen bij de dierenarts)

ja

ja

ja

Vrije dierenartskeuze

ja

ja

ja

max.€ 40,-

max. € 80,-

Maximale vergoeding per jaar

Consult
Consult dierenarts/-specialist; ook spoed/weekend
Consult, diagnostiek en behandeling Faculteit der Diergeneeskunde (Utrecht)
Diagnostiek
Bloedonderzoek, echo, röntgenfoto’s, ECG, bloeddrukmeting, weefsel(biopten), artroscopie
Bijzondere behandelingen (fysiotherapeut, acupuncturist, homeopaat en gedragstherapeut)
Plaatsen indentificatiechip
Behandeling, operaties (inclusief narcose), opname
Meer dan 1.000 medisch noodzakelijke (operatieve) behandelingen inclusief narcose
(Chirurgische) behandeling heup- en elleboogaandoeningen hond tot max.15 kg volgroeid gewicht
Niet-chirurgische behandeling heup- en elleboogaandoeningen hond zwaarder dan 15 kg
Aandoeningen geslachtsorganen met uitzondering van sterilisatie/castratie (ongeacht indicatie)
Opname en verpleging in de dierenkliniek tot maximaal 7 dagen per jaar inclusief sondevoeding
Medicijnen
Geregistreerde medicijnen en medicijnen die in noodgevallen toegepast kunnen worden
Advertentie bij vermissing huisdier (tot max. € 250,-)
Euthanasie (inclusief achterlaten overleden dier)
Preventieve zorg (preventief consult, vaccinaties, vlooien- en wormmiddelen hond en kat)
Medicatie alternatieve zorg
Homeopatische medicijnen: VSM, McSamuel, Heel en Chinese kruiden verstrekt door dierenarts
Gebitsbehandeling
Professionele gebitsreiniging (consult, diagnostiek, narcose, tandsteenverwijdering, extracties)
Wortelkanaalbehandeling, plaatsen vullingen
Intensieve zorg
Specialistische diagnostiek: MRI, CT scan, behandeling met isotopen, second opinion
Hulpmiddelen als braces, verbandmiddelen, insulinepen
Plaatsen pacemaker, stents en coils, toedienen bloedtransfusies
Extra zorg
Verzorging huisdier bij verblijf eigenaar in ziekenhuis
Opname en verpleging in de dierenkliniek langer dan 7 dagen; incl. dwang- en sondevoeding
Dierenambulance tot € 250,- per jaar
Ziektekosten in Europa tot € 1.000,- per jaar
Aanvullende verzekeringen (alleen in combinatie met een BASIS, PLUS of TOTAAL Pakket)
1. Behandeling kanker: chemotherapie en radiotherapie
2. Crematie van overleden huisdier (inclusief vervoer)
3. Doorlopende reisverzekering werelddekking (tot €1.000 per jaar)
Deze kosten vergoedt Petplan niet:
Alle chirurgische behandelingen van heup- en elleboogaandoening hond boven de 15 kg volgroeid gewicht / Revalidatie, gewrichtsprotheses,
transplantaties en experimentele diergeneeskunde / Dieetvoeding en voedingssupplementen / Orthodontie van het gebit / Preventieve veterinaire
begeleiding zoals gewichtscontrole, dieetadvies en geriatrisch onderzoek / Alle onkosten met betrekking tot het voortplantingsproces, anticonceptiemiddelen, sterilisatie en castratie (ongeacht indicatie) / Bestaande aandoeningen / Behandelingen die het dier niet zullen baten / Sectie huisdier.

