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ER-Start Koliek 
ERSTKO-010116 

In de algemene voorwaarden, die op uw verzekering van toepassing zijn, vindt u een omschrijving van de begrippen die in verschillende voorwaarden 
voorkomen. Deze begripsomschrijvingen gelden voor de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de clausules en de bepalingen op d e polis. 

Artikel 1 Omvang van de dekking 

1.1 Deze verzekering geeft recht op uitkering als er sprake is van: 
a. dood of noodslachting van het paard als rechtstreeks gevolg van een acuut verlopende ziekte of van een ongeval; 

b. dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg van castratie van een 1- of 2-jarige hengst met normaal ontwikkelde geslachtsdelen; 

c. blijvende ongeschiktheid van het paard voor het gebruik zoals vermeld op de polis, als rechtstreeks gevolg van een ongeval. 

1.2 Moet u ziektekosten maken voor uw paard vanwege een koliekoperatie dan heeft u recht op vergoeding van die ziektekosten. Welke kosten voor 

vergoeding in aanmerking komen, staat in artikel 3. Let op: daarbij kunnen ook uitsluitingen of beperkingen gelden.  

Die zijn ook omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, op de polis of in de algemene voorwaarden. 

Artikel 2 Omvang van uitkering 

Uitgekeerd wordt: 
a. 100% van het verzekerde bedrag zoals is vermeld op de polis genoemd in de gevallen onder 1 a en 1 b;  

b. 90% van het verzekerde bedrag zoals is vermeld op de polis bij blijvende ongeschiktheid in de gevallen genoemd onder 1c.  

Ook is belangrijk om te weten dat in het jaar waarin uw paard de leeftijd van 20 jaar bereikt, het recht op vergoeding van ziektekosten zoals omschre-

ven in artikel 3 vervalt. In dat geval wordt ook de dekking zoals omschreven in artikel 1 en 2 aangepast. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht. 

Artikel 3 Dekking kosten koliekoperatie. 

De kosten voor een koliekoperatie inclusief de eventuele daarbij behorende hospitalisatie zijn gedekt tot maximaal € 2.500, - per verzekeringsjaar. 


