Aanvraagformulier
Je aanvraag wordt sneller verwerkt bij aanmelding via petplan.nl

Mijn vaste dierenarts is

Gegevens huisdier
Roepnaam:

M

V

Geboortedatum:

Naam praktijk:
Postcode en plaats:

Let op: bij aanvraag van de verzekering dient het huisdier in je bezit te zijn.

Soort huisdier:

Hond

Kat

Konijn

Papegaai

Betaalwijze
Maandelijks via automatische incasso

Chipnummer: (verplicht)

Jaarlijks via automatische incasso (3% korting op de premie)
Jaarlijks via een factuur (3% korting op de premie)

Ras / Kruising met*

IBAN nr.

Keuze Zorgpakket (Eén keuze mogelijk)

Op naam van:

Basis

Plus

Totaal

Ongevallen pakket

Stuur mijn polis per mail en ik betaal GEEN poliskosten

Keuze aanvullende verzekeringen

Stuur mijn polis per post en ik betaal éénmalig € 11,- poliskosten

(Meerdere keuzes mogelijk)

Een aanvullende verzekering is alleen af te sluiten in combinatie
met een Basis, Plus of Totaal pakket.
Chemo en Radiotherapie
Crematie

Ziektekosten werelddekking

Postcode / woonplaats:

Vrijwillig eigen risico (15% of 25% korting op je premie)

Geboortedatum:

Ja, ik kies voor een vrijwillig eigen risico van € 100,en krijg 15% korting op de premie.

Tel nr.:

Ja, ik kies voor een vrijwillig eigen risico van € 250,en krijg 25% korting op de premie.

E-mail:

Medische vragen
1. Is je huisdier de afgelopen maand nog behandeld met medicijnen?
Nee

2. Is je huisdier de afgelopen 12 maanden voor vaccinatie
en/of gezondheidscontrole bij de dierenarts geweest?
Ja

Nee

3. Hoe vaak heb je de afgelopen 12 maanden voor jouw huisdier
de dierenarts bezocht of geraadpleegd voor gezondheidsklachten?
(anders dan een inenting (vaccinatie)).
Niet

1x

2x

3x

Voorletters / achternaam:
Straat / huisnr.:

Sterilisatie en castratie (hond en kat).*

*Alleen in combinatie met Plus of Totaal pakket.

Ja

Persoonlijke gegevens

Meer dan 3x

4. Geef hieronder aan welke klachten/aandoeningen bij de in vraag
2 en 3 aangegeven bezoeken zijn besproken en/of behandeld:
Maand:

Klacht:

Maand:

Klacht:

Maand:

Klacht:

5. Is je huisdier op dit moment volledig gezond?
Ja

Nee, nl:

6. Heb je verder nog iets mede te delen wat voor de beoordeling
van het te verzekeren risico van belang kan zijn voor de verzekeraar?
Nee

Ja, nl:

Mededelingsplicht
Als aanvrager ben je verplicht de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Bij de beantwoording is niet alleen je eigen wetenschap bepalend, maar
ook die van andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan je het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet je toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn
er feiten en omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte bekend worden, dan dien je die alsnog aan ons mede te delen. Indien je niet of niet volledig aan je mededelingsplicht
hebt voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Wij hebben het recht de verzekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand
van zaken de verzekering nooit zouden hebben gesloten. Dit recht hebben wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen 7:929-931 Burgerlijk Wetboek.

Privacy
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de
verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om je te informeren over voor jouw relevante producten en diensten.

Slotverklaring en ondertekening
Heb je nog vragen over je polisaanvraag bel ons dan op 020 – 722 02 30. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier in een gesloten envelop naar Petplan
Nederland, Postbus 20746, 1001 NS Amsterdam. Je ontvangt je polis, onder voorbehoud van acceptatie, zo snel mogelijk per post of per e-mail.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Heb je nog vragen over je polisaavraag, bel ons dan op 020 - 72 20 230. Stuur dit volldig ingevuld en ondertekende formulier in een gesloten envelop naar Petplan Nederland,
Postbus 20746, 1001 NS Amsterdam. (Postzegel niet nodig). Je ontvangt je polis, onder voorbehoud van acceptatie, zo snel mogelijk per post of per e-mail.

