Aegon Huisdierenverzekering

Huisje, boompje en beestje
Ook uw huisdier goed verzekeren

Dieren kunnen net als mensen ziek worden of een ongeval krijgen. En dat kan
financiële gevolgen hebben. U moet er toch niet aan denken dat u moet gaan
afwegen of u die dure behandeling wel of niet laat uitvoeren? Wij kunnen niet
voorkomen dat uw hond of kat ziek wordt of een ongeluk krijgt. Wij kunnen er wel
voor zorgen dat u zich financieel geen zorgen hoeft te maken als uw huisdier iets
overkomt.
Waarom de Aegon Huisdierenverzekering afsluiten?
•
•
•
•

Complete zorg door dekking bij ziekte én ongeval.
Zelf kiezen naar welke dierenarts u gaat.
Alle verzekeringen onder één dak bij een verzekeraar: huisje boompje beestje.
Elk honden- en kattenras is verzekerbaar.

Verzekerde bedragen en eigen risico’s

1,5
miljoen

2,6

Ziektekostenverzekering
Maximale vergoeding per huisdier

miljoen

Hond/Kat

€ 3.500,- per verzekeringsjaar

Module A. Crematie
Crematie en vervoer: maximale vergoeding per huisdier
Kat

€ 100,-

Hond

€ 150,-

Module C. Reis
Maximale vergoeding per huisdier
Hond/Kat

€ 1.000,- per verzekeringsjaar

Eigen risico
Het standaard eigen risico van € 50,- per ingediende
declaratie geldt voor:
Het eigen risico is niet van toepassing op:

56%

heeft 1 of meer
huisdieren

77%

in huishoudens
met kinderen

• Ziektekostenverzekering
• Module C. Reis
• Module A. Crematie

Aanvullende informatie
•
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•
•
•

De huisdierenverzekering stelt identificatie en registratie van verzekerde huisdieren verplicht.
Uw huisdier hoeft niet gechipt te zijn om de verzekering af te kunnen sluiten.
De Aegon Huisdierenverzekering is alleen bedoeld voor honden en katten.
Castratie, sterilisatie, vaccinatie en tandheelkundige behandelingen zijn niet verzekerd.
Wij verzekeren honden en katten tot de leeftijd van 8 jaar.
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