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 Wat is verzekerd?  

✓ Vergoeding van medische kosten in geval van ziekte of 

ongeval: 

De kosten van de dierenarts (consultaties, bezoeken), 

Geneesmiddelen voorgeschreven door de dierenarts, 

Kosten voor laboratoriumonderzoek, radiologisch onderzoek 

en radiotherapie op voorschrift van de dierenarts,  

Vervoerkosten per dierenambulance, mits de toestand van het 

dier een dergelijk vervoermiddel vereist en het door de 

dierenarts wordt voorgeschreven, Therapeutische 

tandsteenverwijdering, na 2 jaar abonnement en tot één keer 

per jaar. 

 

✓ Vergoeding van chirurgische kosten in geval van ongeval en 

ziekte: 

Vergoedingen specifiek voor de chirurgische ingreep die door 

een dierenarts wordt uitgevoerd, 

Uitgaven voor radiodiagnose en laboratoriumtests die door de 

dierenarts zijn voorgeschreven en rechtstreeks verband houden 

met de chirurgische ingreep, 

Apotheek-, anesthesie- en zorgkosten die rechtstreeks verband 

houden met de chirurgische ingreep gedurende een periode 

van 45 dagen na de datum van de ingreep, met uitzondering 

van de kosten voor het verwijderen van materiaal (platen, 

schroeven, pennen, enz.). 

✓ Vergoeding van de preventiekosten zoals aangegeven in de 

specifieke voorwaarden: Alle door de dierenarts verleende 

zorg en alle voorgeschreven producten zoals antiparasitaire 

producten en vaccins zijn gedekt. Het preventiebezoek omvat 

ook de sterilisatie van het dier en het aanbrengen van een 

microchip. 

Wat is niet verzekerd?  

 Honden jonger dan 2 maanden of ouder dan 7 jaar (5 jaar 

afhankelijk van het ras) 

 Katten jonger dan 2 maanden of ouder dan 8 jaar 

 Dieren die niet via een elektronische chip of tatoeage 

geïdentificeerd kunnen worden 

 Dieren die beroepsmatig worden gehouden. 

 

 Wat zijn de beperkingen op de dekking?  

! De dekkingen hebben verschillende limieten die in het contract 

zijn aangegeven. De vergoedingen komen overeen met 50%, 

70% of 90% van de zorgkosten zoals aangegeven in het 

contract. 

Belangrijkste uitsluitingen: Alle ziekten of ongevallen die zich hebben 

voorgedaan vóór het sluiten van het contract of waarvan de oorzaak 

ligt vóór de datum van het sluiten van het contract of die deel 

uitmaken van de wachttijden, alsmede de gevolgen of uitwerkingen 

ervan. 

! Uitgaven voor bepaalde ziekten 

! Uitgaven voor constitutionele afwijkingen, aangeboren en/of 

erfelijke pathologie en de gevolgen daarvan 
! Elke medicatie die wordt voorgeschreven zonder verband te 

houden met het aangegeven ziektebeeld 

! De kosten van alle soorten prothesen behalve orthopedische 

prothesen bij een ongeval,   

! De kosten van voedsel, inclusief dieet- en therapeutische 

voeding en voedingssupplementen,  

! De kosten van bevalling en keizersnede die niet het gevolg 

zijn van een ongeval, de kosten die tijdens de zwangerschap 

worden gemaakt: diagnose, zwangerschapsopvolging, 

abortus en de gevolgen daarvan, kunstmatige inseminatie, 

medische kosten om loopsheid of zwangerschap te 

onderbreken, 

! De kosten voor het verwijderen van apparatuur, zoals platen, 

schroeven en pennen, alsmede de vergoeding van de kosten 

voor het verblijf in een veterinaire kliniek, vereist voor de 

operatie, 

! Uitgaven voor alle anticonceptiva en sterilisaties van 

vrouwtjes en castraties van mannetjes die niet het gevolg 

zijn van een ziektebeeld van het verzekerde dier, 

! Bezoekkosten en in verband met een gedragsstoornis,  

! De kosten voor de aankoop van cosmetica, onderhoud, 

hygiëne of comfortproducten. 

Disclaimer: dit document is niet aangepast aan uw specifieke behoeften en de informatie en verplichtingen in dit document zijn niet volledig. Voor 

volledige informatie over de rechten en plichten van de verzekeringsmaatschappij en de verzekerde, gelieve de algemene en/of specifieke 

voorwaarden met betrekking tot het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen. 

 
Wat voor soort verzekering is dit?  

Het product SanteVet is een verzekeringspolis die in opdracht van AXA België wordt verdeeld. Deze verzekering dekt een 

deel van de dierenartskosten (honden en katten) en chirurgische kosten in geval van een ongeval of ziekte.    
 

Verzekering overige schade aan eigendommen 

Informatieblad over verzekeringsproduct: SantéVet 

SA VetAssur FSMA nr. 07003163 
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Waar ben ik verzekerd? 

✓ De verzekeringsdekking geldt in België en in alle door het PVAC (Pet Travel Programme) toegestane landen ter wereld 
binnen de grenzen van een cumulatief verblijf van maximaal 3 maanden buiten België per verzekeringsjaar. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Op straffe van nietigheid van de verzekeringsovereenkomst of niet-dekking: 

 Wanneer u een contract afsluit:  

- Beantwoord precies de vragen van de verzekeraar 

- Verstrek alle door de verzekeraar verlangde bewijsstukken 

- Betaal de bijdrage (of een deel van een bijdrage) zoals aangegeven in het contract 

Tijdens de looptijd van het contract:  

Elke nieuwe omstandigheid die de gedekte risico’s verergeren of nieuwe risico's worden gecreëerd, alsook elke 

wijziging van de post- of bankgegevens met het oog op een goed beheer van het contract, moet worden gemeld. 

In geval van een schadegeval: 

- aangifte, onder de gestelde voorwaarden en binnen de gestelde termijnen, van elke schadegeval dat betrekking kan 

hebben op een van de dekkingen, en alle documenten bijvoegen die relevant zijn voor de beoordeling van de 

schadeclaim 

- informeren over eventueel andere verzekeringen die zijn afgesloten bij andere verzekeraars voor dezelfde risico’s, 

geheel dan gedeeltelijk, en van de schadevergoedingen die de verzekerde ontvangt naar aanleiding van een 

schadegeval.  

 

•  

• …  Wanneer en hoe kan ik betalen? 

 De premie wordt jaarlijks betaald, hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Een deelpremie is mogelijk onder 

bepaalde voorwaarden en eventuele bijkomende kosten. 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De ingangsdatum en de duur van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. 

Het contract heeft een looptijd van één jaar en kan stilzwijgend worden verlengd. De overeenkomst eindigt 

automatisch in geval van verlies van het belang of voorwerp van de verzekering. 

  Hoe kan ik de overeenkomst opzeggen? 

U kunt uw verzekeringscontract uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van het contract 

opzeggen. Het contract moet worden opgezegd per aangetekende brief, deurwaardersexploot of door afgifte 

van een opzeggingsbrief met ontvangstbevestiging.  


