De beste zorg, het best verzekerd!

EVIDENSIA DIERENVERZEKERING
U kunt ons bellen op
ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur:
020 - 225 26 10
U kunt ons mailen:
info@evidensiaverzekering.nl
Deze verzekering wordt in volmacht
uitgegeven door Unigarant verzekeringen.

Alle informatie is te vinden op
www.evidensiaverzekering.nl

Met een EVIDENSIA Dierenverzekering zorgt u goed
voor uw dier en voorkomt u onverwachts hoge kosten.

WIJ ZIJN BETROUWBAAR
EN DUIDELIJK

VOOR WELKE DIEREN KAN DEZE
VERZEKERING WORDEN AFGESLOTEN?

• De premies en voorwaarden blijven gelijk
gedurende het verzekeringsjaar.

• Alle honden- en kattenrassen vanaf 8 weken*

• Met een gezondheidsverklaring van de dierenarts
kan het dier direct worden verzekerd.
• Alle rassen en vrijwel alle behandelingen worden
vergoed, incl. castratie en sterilisatie (tot
max. € 75 kat en max. € 150 hond).

• Gezonde honden t/m 7 jaar*

KEUZE UIT 3 PAKKETTEN

VERZEKERING AFSLUITEN

Er zijn 3 pakketten: BASIS, COMFORT en ZEKER.
Aanvullend kan er gekozen worden voor de module
chemo- en radiotherapie. Op onze website staat een
volledig overzicht van wat er vergoed wordt.

U kunt de verzekering op 2 manieren afsluiten:
1.

BIJ UW DIERENARTS: Na het verkrijgen van een
gezondheidsverklaring kan het dier direct verzekerd
worden.

2.

ONLINE: Via onze website. Zonder de gezondheidsverklaring van de dierenarts geldt een wachttermijn
van 30 dagen. Als er tijdens deze 30 dagen iets
gebeurt dan is uw dier daarvoor niet verzekerd.

• Gezonde katten t/m 11 jaar*
* De leeftijdsgrens geldt alleen voor het afsluiten van een
nieuwe verzekering.

BASISPAKKETTEN

Vergoeding
Max. vergoeding per jaar

Basis

Comfort

Zeker

50%

65%

80%

€ 2.000

€ 3.000

€ 4.000

Consult en diagnostiek
Noodzakelijke behandelingen
en chirurgische ingrepen
Intensieve zorg
(bijv. CT, MRI, bloedtransfusies)
Alle geregistreerde medicijnen

3 REDENEN WAAROM HET VERZEKEREN
VAN UW HUISDIER EEN GOED IDEE IS:
1.

Een ongeluk zit in een klein hoekje
(en dat geldt ook voor ziek worden).

2.

Een behandeling bij uw dierenarts kan
onverwachts hoge kosten met zich meebrengen.

3.

Met een goede verzekering kunt u altijd
de zorg bieden die uw huisdier verdient.

UITGESLOTEN VAN VERGOEDING

Dekking in heel Europa
max. € 1.000

Cosmetische chirurgie, (gewrichts)protheses, autopsie,
orthodontie, preventieve zorg, (dieet)voeding, kosten
omtrent voortplanting (m.u.v. sterilisatie / castratie).

Castratie of sterilisatie
kat max. € 75, hond max. € 150

REKENINGEN INDIENEN
De dierenartsrekening kunt u zonder kosten online
indienen. Deze declaraties worden binnen 10 werkdagen
afgehandeld. U mag meerdere rekeningen in één keer
indienen, een rekening mag niet ouder dan 1 jaar zijn.

AANVULLENDE MODULE

Chemo- en radiotherapie
Behandeling medicatie
tegen tumoren

Basis

Comfort

Zeker

50%

50%

50%

BETALEN VAN DE VERZEKERING
De premie wordt iedere maand automatisch van uw
rekening afgeschreven. Vanaf 3 verzekerde dieren
krijgt ieder dier 5% premiekorting.

