Basisverzekering Comfort
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Paardenverzekering Bierum, schadeverzekeraar, vergunning: 12000528 (NLD)

Product:

Basisverzekering Comfort

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt maximaal de verzekerde waarde van het dier bij overlijden en afkeuring / blijvende ongeschiktheid van het dier.

Wat is verzekerd?
Overlijden: Wij keren uit bij overlijden van het dier als
gevolg van een ongeval, plotseling en onverwacht
overlijden en/of een natuurlijke dood. Afkeuring: Wij
keren uit bij afkeuring / blijvende ongeschiktheid van
het dier voor het op de polis/nota vermelde
gebruiksdoel met uitzondering van blijvende
ongeschiktheid als gevolg van kreupelheid.
Verzekerd bedrag

Wat is niet verzekerd?
Blijvende ongeschiktheid als gevolg van kreupelheid
Wij keren niet uit bij blijvende ongeschiktheid van het
dier als gevolg van kreupelheid.
Bijzondere situaties
Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren.
Bijvoorbeeld als er sprake is van fraude.

Wij vergoeden maximaal de op de polis/nota
vermelde verzekerde waarde van het dier.
Keuze: Ziektekostenverzekering Comfort
Wij vergoeden onder de Ziektekostenverzekering
Comfort de kosten voor behandelingen en onderzoek
door de dierenarts.
Keuze: Diefstaldekking
Wij keren onder de Diefstaldekking uit bij diefstal of
verduistering van het dier.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Wilt u een uitgebreidere dekking en ook blijvende
ongeschiktheid van het dier als gevolg van
kreupelheid meeverzekeren? Sluit dan de
Basisverzekering Optimaal. U kunt ook kiezen voor
aanvullende dekkingen: Ziektekostenverzekering
Comfort, Diefstalverzekering, Diefstalverzekering
Uitgebreid, Europadekking en Veulenverzekering.
Maximale vergoeding
Bij afkeuring / blijvende ongeschiktheid van het dier,
vergoeden wij maximaal 90% van de verzekerde
waarde.

Waar ben ik gedekt?
U bent verzekerd binnen Nederland en 20 kilometer over de Nederlandse grens in Duitsland en België.
Extra informatie
Het dekkingsgebied kan tijdelijk uitgebreid worden tot geheel Europa. Hiervoor wordt extra premie in rekening gebracht.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken.
Bel of mail ons direct (binnen 24 uur) wanneer zich een gebeurtenis voordoet die voor ons tot een uitkeringsplicht kan leiden.
Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?
U ontvangt jaarlijks van ons een polis/nota met daarop de te betalen premie weergegeven. Het is mogelijk om de premie per
kwartaal, per halfjaar of eemaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal en per halfjaar is automatische incasso verplicht en
betaalt u bij elke incasso administratiekosten.
Extra informatie
Als u eemaal per jaar betaalt, mag u het premiebedrag ook zelf aan ons overmaken. Automatische incasso is hierbij niet verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
U krijgt van ons bericht dat wij uw dier verzekeren. Op de polis/nota staat vanaf welk moment uw dier verzekerd is. U sluit een
verzekering af voor mimimaal een jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij kunnen uw
verzekering stoppen als u de premie niet op tijd betaalt.
Extra informatie
De verzekering eindigt direct op het moment dat het dier de leeftijd van 23 jaar bereikt.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na de periode van 1 jaar kunt u de verzekering elke dag opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan middels een
schriftelijk verzoek, per mail of via onze website. Na uw opzegging ontvangt u van ons een bevestiging met daarop vermeld de
einddatum van het contract.
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