Vergoedingenoverzicht
Basis

Plus

Totaal

Ongevallen*

€ 3.000,-

€ 4.000,-

€ 5.000,-

€ 2.000,-

Plaatsen van een ID chip

80%

80%

80%

-

Consult en onderzoek bij een dierenarts of specialist

50%

75%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

50%

75%

80%

-

-

50%

80%

-

50%

75%

80%

-

-

50%

80%

-

50%

75%

80%

-

Maximale vergoeding per jaar

Al 40 jaar
de nr. 1
huisdierenverzekering
wereldwijd

Als gevolg van ziekte of ongeval
O.a. röntgenfoto, echo, bloedonderzoek en bloeddrukmeting
Videobellen met de dierenarts
x Uitgesloten: consult bij de jaarlijkse vaccinatie
Standaardbehandelingen
Operaties incl. narcose
In NL geregistreerde medicijnen op recept van dierenarts
Euthanasie incl. achterlaten van huisdier
x Uitgesloten: aandoeningen aan voortplantingsorganen en anticonceptie
Bijzondere behandelingen
(Chirurgische) behandeling heup- en elleboogaandoeningen hond
Knie-aandoeningen
Huidallergie (incl. medicatie)
Behandeling bij de faculteit Diergeneeskunde Utrecht
Specialistische zorg
Gebitsbehandeling
MRI of CT-scan
Therapie na doorverwijzing dierenarts
Gedragstherapie
Fysiotherapie
Extra zorg
Opvang van huisdier als baasje in ziekenhuis verblijft (max. € 500,-)
Ziektekosten Europa (max. €1.000,-)
Alternatieve zorg
Behandeling door acupuncturist of homeopaat

Meer verzekerde klanten
in uw kliniek?

* Het Ongevallen pakket biedt alleen dekking in geval van een aantoonbaar ongeval: een verkeersongeval, botbreuk, bijtwond,
het binnenkrijgen van een vreemd voorwerp, giftige gassen of vergiftigd voedsel, en aandoeningen als gevolg van brand of overstroming.

1. Sterilisatie en castratie (max. € 150,- voor hond en € 75,- voor kat)

-

50%

50%

-

2. Crematie (incl. vervoer van je huisdier)

80%

80%

80%

-

3. Ziektekosten werelddekking (max. € 1.000,-)

80%

80%

80%

-

4. Chemo- en radiotherapie

50%

50%

50%

-

Aan dit overzicht kun je geen rechten ontlenen.
Zie voor het volledige vergoedingenoverzicht de polisvoorwaarden.

Versie 2021

Aanvullende verzekeringen (i.c.m. Basis-, Plus- of Totaal pakket)

Maand Gratis Verzekering
Petplan biedt de kliniek een uniek instrument om op een laagdrempelige manier klanten te informeren over een
Petplan huisdierenverzekering. De Maand Gratis Verzekering (MGV) is een proefmaand die kan worden meegegeven
aan eigenaren van een gezond jong dier, zoals een puppy of kitten. Met de door de kliniek afgegeven gezondheidsverklaring
is het huisdier per direct gratis verzekerd.

Waarom een MGV?

Voordelen voor de kliniek:
	Verzekerde cliënten vragen eerder advies aan

Een cadeautje voor uw klant!

hun dierenarts

kijk op
petplan.nl/
dierenarts

De enige specialist in huisdierenverzekeringen

dat alle huisdieren de beste zorg verdienen.

Uitgebreide vergoeding voor alle rassen

een achtergrond in de diergeneeskunde en adviseren

	Dekking volgens Petplan Basis pakket

	Geen betalingsproblemen omdat de kosten

(exclusief chipvergoeding)

vergoed worden

	Geen wachttermijn van 30 dagen

	Maximale vergoeding € 3.000,-.

Maximale zorg kunnen bieden aan het huisdier

Petplan is opgericht door dierenartsen met de gedachte

dan 1,5 miljoen huisdieren. Onze medewerkers hebben

Verzekerde cliënten zijn loyaler en besteden meer

Minder discussie over de kosten van de behandeling

Petplan, een ervaren en deskundige partner
Wereldwijd vergoeden we inmiddels de zorg voor meer

	Loopt automatisch af, geen verplichtingen!

Wordt er bij verlenging gekozen voor een uitgebreider pakket en/of aanvullende verzekering, dan gelden deze
met terugwerkende kracht. Zo kunnen bijvoorbeeld de kosten van een sterilisatie alsnog (deels) worden vergoed.

	Vergoedinging voor (chirurgische) behandelingen aan
heupen en ellebogen van de hond, ongeacht zijn gewicht.

dagelijks baasjes over de juiste verzekering voor hun

Aanvullende dekking voor steriliseren of castreren

hond, kat, konijn of papegaai.

Dekking voor medicatie chronische ziektes

We hebben 4 verzekeringspakketten

Hondenverzekering

Vanaf

€13,83

Kattenverzekering

Vanaf

Konijnenverzekering

€9,94

Meest
gekozen

Vanaf

€9,70

Vanaf

€10,53

Premie per maand voor een Basis pakket, inclusief 21% assurantiebelasting.

Basis pakket

Plus pakket

Vergoeding tot € 3.000,- per jaar

Vergoeding tot € 4.000,- per jaar

Voor een toegankelijke premie de zekerheid van

Uitgebreid pakket met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

een goede dekking bij onverwacht hoge kosten.

Voor wie gedekt wilt zijn voor specialistische zorg zoals

Gratis informatiemateriaal

een MRI-scan of gebitsbehandeling.

Petplan stelt gratis materialen beschikbaar om aan uw
klanten mee te geven. Speciale aandacht voor onze “EHBO
boekjes” en “Puppy/Kitten magazines” vol praktische,

Totaal pakket

Ongevallen pakket

nuttige maar zeer zeker ook leuke informatie voor het

Vergoeding tot € 5.000,- per jaar

Vergoeding tot € 2.000,- per jaar

te bestellen op: petplan.nl/dierenarts/webshop.

Genieten zonder zorgen. Het meest complete

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ons instap pakket

pakket met de hoogste vergoeding.

met vergoeding van zorg die nodig is na een aantoon

(nieuwe) baasje van een hond of kat. Alle materialen zijn

baar ongeval (bijv. aanrijding of bijtwond).

Meer informatie of advies? Bel 020 - 72 20 232

Papegaaienverzekering

Kijk op petplan.nl/dierenarts

