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02 588 06 19

*  Wachttijden:
Ongeval: 15 dagen / ziekte: 60 dagen
chirurgie door ziekte: 6 maand

De verzekering om uw huisdier  
de beste zorgen te geven, wat de  
omstandigheden ook zijn. 

• Dierenarts consultaties,  
spoedraadplegingen, 

• Consultaties gedragsproblemen,  

• Operaties, hospitalisaties, 

• Echografieën, radiografieën, MRI-scan,  

• Analyses, voorgeschreven medicatie, 

• Ondersteunde behandelingen, fysiotherapie 

• Osteopathie, acupunctuur,  
dierenambulance, … 

De jaarlijkse preventieve zorg vergoedt de 
preventie gerelateerde kosten zoals vacci-
natie, sterilisatie, anti parasitaire behandelin-
gen, identificatie, enz.

Het vergoedingsplafond wordt vastgesteld 
op basis van de gekozen formule.

OMN I UMDEK K ING  

VOOR ALLE 
HONDEN  

EN K A T TEN*

Kat : vanaf 2 maanden 
oud tot jonger dan 8 jaar

Hond : vanaf 2 maanden 
oud tot jonger dan 7 jaar (5 
jaar afhankelijk van het ras)

LIGHT CONFORT PREMIUM
Vergoeding 50 % 70 % 90 %
Jaarlijkse vrijstelling 20 € 40 € 60 €
Jaarlijks plafond 1100 € 1500 € 2200 €
Preventieve zorgen 20 € 30 € 80 €

Ongelukken, intoxicaties, bloedingen,  
valpartijen.... als u uw dierenarts niet kunt 
bereiken, we zijn er! SantéVet biedt u een 
telefonische bijstandsdienst 24 uur per dag  
en 7 dagen op 7. U wordt in contact gebracht 
met een dierenarts die samen met u de toestand 
van uw hond of uw kat zal beoordelen. 

TELEFONISCH BIJSTAND 

 24U/24 7D/7

U vult een aangifte formulier in met 
de gegevens van uw dier.

Aan het einde van de consultatie, operatie, 
hospitalisatie, … vult de dierenarts het 
aangifte formulier in en ondertekent het. 

U stuurt het aangifte formulier 
samen met alle bewijzen van  
de kosten (kopie van voorschrift en 
facturen) via de post of e-mail. 

Het dossier wordt binnen 48 uur na 
ontvangst behandeld door SantéVet en 
de terugbetaling wordt overgemaakt op 
de rekening van de eigenaar.

EEN S NELLE 
TERUGBETALING !

3 FORMULES AANGEPAST  
AAN UW NODEN



Samenwerking:  
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UW MAKELAAR

3 formules aangepast aan uw noden. 

Dekking gedurende het leven van  
het huisdier. 

Omniumdekking in alle formules voor 
diergeneeskundige zorg (ziektes, ongevallen 
en heelkundige ingreep) 

Jaarlijkse vrijstelling (ongeacht het  
aantal raadplegingen) 

Jaarlijkse vergoeding preventieve zorg 

Tandsteenverwijdering eenmaal per  
jaar (na twee jaar contract) 

Geen voorafgaand medisch onderzoek 
vereist 

Terugbetaling van geneesmiddelen die 
door de dierenarts worden  
voorgeschreven of toegediend 

Telefonisch bijstand 24u/24 7d/7 

Behandeling van schadedossiers in D+2
na ontvangst 

www.hondenkat-verzekeringen.be

TROEVEN VAN 
HET PRODUCT

DIERENVERZEKERING 
VOOR HOND EN KA T


