Paarden
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

De Zeeuwse Verzekeringen, schadeverzekeraar, vergunning: 12000454 (NL)

Product:

Paardenverzekering

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?
Met de verzekering Paarden is uw paard of pony verzekerd voor schade door overlijden als gevolg van brand of transport.
Daarnaast kunt u uw dekking uitbreiden met een aanvullende dekking koliek. Dit geeft dekking voor de kosten van een noodzakelijke
koliekoperatie.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Uw paard of pony is verzekerd wanneer deze door
brand, elektrocutie, luchtverkeer, blikseminslag of
ontploffing overlijdt of zo wordt verwond dat het
dier uit het lijden moet worden verlost.

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming,
verwaarlozing en mishandeling. Ook schade door
opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Daarnaast is er ook dekking tijdens transport als het
voertuig en/of de gekoppelde aanhanger betrokken
is bij een ongeval waardoor uw paard of pony
overlijdt of zo verwond raakt dat het dier moet
worden gedood.
Verzekerd bedrag
Bij een overlijden van uw paard of pony vergoeden
wij de marktwaarde van het dier tot maximaal het
verzekerde bedrag dat op de polis staat vermeld. De
maximale waarde die kan worden verzekerd
bedraagt € 25.000,-.
Extra informatie
Voor paarden en/of pony's die 17 jaar of ouder zijn,
bedraagt de maximaal te verzekeren waarde
€ 10.000,-.

Keuze: Aanvullende dekking Koliek
Als aanvulling op de dekking binnen de verzekering
Paard kunt u kiezen voor koliekoperatie. Als u deze
dekking heeft, vergoeden wij de kosten van een
noodzakelijke koliekoperatie inclusief het
bijbehorende pre-anesthetische onderzoek en de
hospitalisatiekosten tijdens een noodzakelijk verblijf
binnen een veterinaire kliniek. De maximale
vergoeding is € 5.000,- per koliekoperatie.
Extra kosten
Boven het verzekerd bedrag worden expertisekosten
vergoed. De kosten van een deskundige die u na de
schade inschakelt, worden vergoed tot maximaal het
bedrag dat wij aan onze deskundigen vergoeden.

Schade door laden en lossen
Schade ontstaan aan uw paard of pony tijdens het
laden en lossen in een vervoermiddel wordt niet
vergoed.
Niet verzekerd bij koliekoperatie
Als uw paard of pony overlijdt door koliek of de
koliekoperatie is er geen dekking. Ook is er geen
dekking wanneer er kosten gemaakt worden tegen
het advies van de specialist in.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Voor de dekking brand en transport is het mogelijk
een paard of pony te verzekeren tot een leeftijd van
30 jaar. Vanaf een leeftijd van 17 jaar van het dier is
het maximaal te verzekeren bedrag € 10.000,-.
Voor de dekking koliekoperatie is er een
dekkingsmogelijkheid tot een leeftijd van het dier van
17 jaar. Voor oudere paarden is deze dekking niet
mogelijk.
Eigen risico
Er is geen eigen risico van toepassing.
Wijzigingen omstandigheden
Als de situatie van u wijzigt of de situatie ten aanzien
van uw paard of pony wijzigt, dan moet u ons
daarover informeren. In de polisvoorwaarden worden
concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet
geven.

Waar ben ik gedekt?
De meest uitgebreide verzekeringsdekking is er in Nederland, daarnaast is er een beperktere dekking in België, Luxemburg,
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Wat zijn mijn verplichtingen?
U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw
situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische
incasso of zelf overmaken aan ons. U kunt ook aan uw adviseur betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand). Opzeggen doet u schriftelijk.
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