Hondenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Honden

Opgelet:
Dit document biedt u een beknopt overzicht van de Hondenverzekering van Corona. Het is niet toegespitst op
uw specifieke situatie. Voor bijkomende informatie gelieve de contractuele en précontractuele voorwaarden te
raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Wordt uw hond ziek of raakt hij gewond? Dan betaalt deze verzekering uw dierenartskosten terug.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Basiswaarborgen:

Basiswaarborgen:

U bent verzekerd voor dierenartskosten die u
niet kunt voorzien: wanneer uw hond ziek wordt
of betrokken geraakt bij een ongeval.
Bijkomende waarborgen:
U kunt zich ook laten verzekeren voor de kosten die u
oploopt als:
uw hond overlijdt door een ziekte of ongeval;
uw hond gestolen wordt of wegloopt;
u uw hond onderbrengt in een door Corona
erkende professionele kennel;
u uw reis moet annuleren door ziekte of ongeval
van uw hond.
U ontvangt:
tot 1500 euro in de Formule Brons;
tot 2500 euro in de Formule Zilver;
tot 3500 euro in de Formule Goud.

U krijgt geen vergoeding voor kosten die te maken
hebben met:
een aandoening die samenhangt met een vooraf
bestaande toestand;
een ziekte die binnen de drie maanden na de
startdatum van de verzekering ontstaat;
castraties en sterilisaties zonder dat die medisch
noodzakelijk zijn;
bevruchting, zwangerschap en bevalling;
orgaantransplantatie;
gedragsproblemen en opvoedingsbegeleiding;
huisbezoeken door een dierenarts, tenzij het
medisch onverantwoord is om uw hond te
verplaatsen;
dieetvoeding, tenzij tijdens de behandeling van
een gedekt schadegeval en dat voor maximaal
vier weken;
vaccinatie, ontworming en behandeling van
externe parasieten;
opzettelijk veroorzaakte verwondingen, door u of
iemand van uw gezin;
euthanasie als er geen sprake is van ondraaglijk
leed;
begrafenis-, crematie- of andere behandelingen
na overlijden;
repatriëring van uw (overleden) hond;
alternatieve geneeskunde en hydrotherapie;
heup-, schouder- en elleboogdysplasie;
de kosten van tandheelkunde, behalve ten
gevolge van een ongeval.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
Vrijstelling:
Bij elke schadegeval betaalt u zelf een deel van de
kosten. Deze vrijstelling trekken we af van uw vergoeding. Ze bedraagt 20 procent van de behandelingskosten, met een minimum van 150 euro.

Waar ben ik gedekt?
• U bent voor uw hond verzekerd in heel België.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het
afsluiten van de overeenkomst.
• Alle nodige maatregelen nemen om een
schadegeval te vermijden.
• Een schadegeval aangeven binnen de in de
algemene voorwaarden bepaalde termijnen en
de schade beperken.
•

Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst
van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar
worden betaald voor de jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide
premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

Wanneer begint en eindigt de
dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals
vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis door beide partijen en de
betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt
gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van
een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie
maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. Na het eerste jaar kunt u uw contract
op elk moment beëindigen: drie maanden na uw opzegging zetten we uw contract stop. De opzegging van de
overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij
deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.
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