Aegon Huisdierenverzekering

Verschillenoverzicht
Met de Aegon Huisdierenverzekering is uw huisdier verzekerd voor allerlei soorten medische
kosten als gevolg van een ongeval of ziekte. We hebben de polisvoorwaarden op een aantal
punten vernieuwd waarbij wij vooral de dekking duidelijker voor u hebben gemaakt.
Hieronder leest u de belangrijkste verschillen tussen uw huidige huisdierenverzekering en uw nieuwe huisdierenverzekering.

Huisdierenverzekering voorwaarden 3026
of 2014k-HD (uw huidige verzekering)

Huisdierenverzekering voorwaarden 3027
(uw nieuwe verzekering)

Wij vergoeden ook medicijnen die eigenlijk voor
mensen bedoeld zijn. Dat zijn de zogenaamde
humane geneesmiddelen.

Wij vergoeden alleen humane medicijnen, als er
geen diergeneeskundig alternatief is.

Uw huisdier moet in Nederland zijn als u deze
module heeft gesloten.

Uw huisdier moet in Nederland zijn als u deze
module heeft gesloten. U moet ook zelf in
Nederland woonachtig zijn.

Wij vergoeden niet de kosten bij:

Wij vergoeden niet de kosten bij:

Een beroep of bedrijf
Als uw huisdier voor een beroep of bedrijf wordt
gehouden zoals:
• Politie- / waak- en verdedigingshonden.
• Honden die gebruikt worden voor de rensport
of gevechten.
• Honden die worden gebruikt voor de
“vechtsport” of een andere bijzondere vorm
van sport.

Een beroep, bedrijf of (wedstrijd)sport
Als uw huisdier voor een beroep, bedrijf of
(wedstrijd)sport wordt gehouden zoals:
• Politie- / waak- en verdedigingshonden.
• Honden die gebruikt of getraind worden voor
de rensport of gevechten.
• Honden die worden gebruikt en getraind voor
wedstrijden. Als voorbeeld: vechtsport of
behendigheidstraingen en/of wedstrijden.

Bestaande aandoeningen

Wij betalen niet voor de kosten die het gevolg
zijn van ziekten of klachten die uw huisdier al
had voordat u deze verzekering had.

Wij betalen niet voor de kosten die het gevolg
zijn van ziekten of klachten die uw huisdier al
had voordat u deze verzekering heeft gesloten.
Hieronder vallen ook aangeboren- en tijdens de
geboorte ontstane gebreken.

Bestaande aandoeningen

Wij betalen niet voor de kosten van complicaties
die het gevolg zijn van een bestaande
aandoening of uit letsel door een ongeval.

Wij betalen niet voor de kosten van complicaties
die het gevolg zijn van een bestaande
aandoening of uit letsel door een ongeval.
Hieronder vallen ook aangeboren- en tijdens de
geboorte ontstane gebreken.

Bestaande aandoeningen

Wij betalen niet voor de kosten die het gevolg
zijn van ziekten of klachten die uw huisdier in die
eerste 30 dagen van deze verzekering kreeg

Wij betalen niet voor de kosten die het gevolg
zijn van ziekten en/of klachten die uw huisdier in
de eerste 30 dagen van deze verzekering krijgt.
Wij vergoeden wel als er een aantoonbaar
ongeval plaatsvindt in deze periode.

Ziektekostenverzekering
Humane medicijnen

Module C Reis
Indienen van een buitenlandse
rekening

Uitsluitingen
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Gebruik tijdens beroep, bedrijf
of wedstrijden.

Preventieve zorg

Ook vergoeden wij niet de (ziekte)kosten om te
voorkomen dat uw huisdier ziek wordt.

Ook vergoeden wij niet de (ziekte)kosten om te
voorkomen dat uw huisdier ziek wordt.
Preventieve zorg betekent de (ziekte)kosten om
te voorkomen dat uw huisdier ziek wordt. Zoals
preventieve vaccinaties, anti parasitaire middelen
zoals anti worm-, vlo- en tekenmiddelen,
gezondheidschecks en preventieve genetische
testen.

Transplantaties

Wij betalen niet voor de kosten van
transplantatie van organen.

Wij betalen niet voor de kosten van
transplantatie van organen of weefsels vanuit
andere dieren of kweken.

Revalidatie, protheses, een
pacemaker

Wij betalen niet voor kosten van:
• revalidatie;
• protheses;
• het plaatsen van een prothese in bloedvaten
(arteriële en veneuze stents);
• het plaatsen van een pacemaker bij uw
huisdier.

Wij betalen niet voor kosten van:
• revalidatie;
• protheses;
• het plaatsen van een pacemaker bij uw
huisdier;
• hulpmiddelen zoals een honden- of
kattenrolstoel als een huisdier (het gebruik
van) één of meerdere ledematen mist.

Hoe moet u de nota’s bij ons indienen?
Gespecificeerde nota en
patiëntenkaart
Overleg met de dierenarts

We hebben in een tabel verduidelijkt welke zaken
in ieder geval aanwezig moeten zijn op een nota
of patiëntenkaart.
Wij mogen met u of namens u met de dierenarts
of dierenarts-specialist overleggen over:
• wat uw huisdier heeft;
• hoeveel het kost om vast te stellen wat uw
huisdier heeft;
• de behandeling;
• hoeveel het kost om uw huisdier te
behandelen.
U moet daaraan meewerken. Doet u dat niet?
Dan mogen wij de uitkering beperken of zelfs
helemaal laten vervallen.

Wij mogen met u of namens u met de dierenarts
of dierenarts-specialist overleggen dan wel
gegevens opvragen over:
• wat de klachten van uw huisdier zijn;
• hoeveel het kost om vast te stellen wat uw
huisdier heeft;
• de gemaakte kosten (gespecificeerd);
• hoe de behandeling heeft plaatsgevonden en
met welke medicatie;
• hoeveel het kost om uw huisdier te
behandelen.
U moet daaraan meewerken. Doet u dat niet?
Dan mogen wij de uitkering beperken of zelfs
helemaal laten vervallen. Ook mogen wij de
verzekeringsovereenkomst beëindigen.

Let op: De polisvoorwaarden zijn leidend voor de dekking. Kijk in de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekkingen en
uitsluitingen.

Aegon Schadeverzekering N.V.,
Postbus 6
2501 AC Den Haag

www.aegon.nl
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