
Zorgverzekering voor je huisdier
informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V  Product: Petplan zorgverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel 
en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Je kunt deze zorgverzekering afsluiten voor je hond, kat, konijn of papegaaiachtige.

Wat is verzekerd? 
Hoofdpakket

 Consulten en onderzoeken zoals röntgenonderzoek,  
bloedonderzoek of echoscopie.

  Plaatsen van een chip

  Operaties en behandelingen inclusief de bijbehorende narcose

  Opname

  Medicijnen

  Euthanasie

  (alternatieve) Therapieën

In het Plus- en totaalpakket vergoeden wij ook:

 Gebitsbehandeling

 Hulpmiddelen

 MRI- CTscan

Aanvullende dekkingen 

Castratie & Sterilisatieverzekering
Wij vergoeden de helft van de kosten voor het inactief maken van de
geslachtsorganen door een operatie waarbij (delen van) de geslachtsorganen
worden verwijderd, ongeacht de medische reden. De maximale
vergoeding is €150,- voor de hond en €75,- voor de kat.

Chemotherapie en Radiotherapie verzekering
Wij vergoeden behandelingen tegen tumoren, zoals
medicatie, radiotherapie en chemotherapie.

Crematie verzekering
Wij vergoeden de kosten voor een individuele ofcollectieve crematie.

Reisverzekering Werelddekking
Wij vergoeden de verzekerde medische ziektekosten die jij maakt op
vakantie in alle landen van de wereld bij een spoedgeval. Wij vergoeden
maximaal € 1.000,- per verzekeringsjaar.

De complete lijst al onze vergoedingen vind je hier.

Wat is niet verzekerd?
 Bestaande aandoeningen of 

aandoeningen die zijn ontstaan 
binnen de wachttermijn van de 
verzekering.

 Kosten die te maken hebben 
met het voortplantingsproces

 Dieetvoeding en 
voedingssupplementen

 Cosmetische ingrepen

 Preventieve zorg

Zijn er 
dekkingsbeperkingen?

 Wij vergoeden een maximaal 
bedrag per verzekeringsjaar, 
afhankelijk van het gekozen 
pakket. Basis: 3.000 euro. Plus: 
4.000 euro. Totaal: 5.000 euro.

  Wij vergoeden 80% voor 
medisch noodzakelijke 
behandelingen, operaties en 
medicijnen. Door consulten 
en diagnostiek verschilt het 
vergoedingspercentage per 
pakket. In het uitgebreide 
vergoedingenoverzicht kunt u 
de precieze vergoedingen per 
behandeling of dienst lezen.

https://petplan.nl/polisvoorwaarden/
https://petplan.nl/vergoedingenoverzicht/


Waar ben ik gedekt?
 In Nederland. Als je een Plus- of Totaal pakket hebt ben je ook verzekerd op vakantie in Europa bij een spoedgeval.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Je bent verplicht jouw huisdier goed te verzorgen en jouw huisdier te laten registreren met een identificatiechip die voldoet
aan de ISO-standaard. Als wij jou een vraag stellen moet je deze vragen eerlijk beantwoorden.

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie moet je altijd vooraf betalen. Als je bij het afsluiten van de verzekering toestemming hebt gegeven voor automatische

incasso, dan schrijven wij de premie automatisch van je rekening af rond de datum waarop je de premie moet betalen. Heb je

ervoor gekozen om de premie niet automatisch te laten afschrijven? Dan moet je er zelf voor zorgen dat de premie iedere keer

tijdig aan ons wordt betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De polis begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Je kunt de verzekering beëindigen na het eerste jaar, met een

opzegtermijn van een   maand. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op of ga naar het contactformulier op onze website:

petplan.nl/klantenservice/

Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt de verzekering beëindigen na het eerste jaar, met een opzegtermijn van een   maand. Neem hiervoor telefonisch contact

met ons op of ga naar het contactformulier op onze website: petplan.nl/klantenservice/


