
Verzekering Honden en Katten 

Informatie document over het verzekeringsproduct

Onderneming : Generali Belgium Product: Canis felis

Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen 
zijn niet exhaustief. Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en 
van de verzekerde de algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

Verzekering die voorziet in de betaling van een forfaitaire vergoeding bij een chirurgische ingreep als gevolg van een ongeval of ziekte, 
uitgevoerd op het verzekerde dier (hond of kat), evenals de terugbetaling van de kosten van de dierenkliniek, de radiografieën voor en 
na de ingreep, en de postoperatieve verzorging.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

Verzekering "genoemde gevaren" 

 De forfaitaire vergoeding voor dierenchirurgie op basis van de 
prestatietabel in de algemene voorwaarden 

 De terugbetaling van de kosten van pre-operatieve radiografieën 
die noodzakelijk zijn voor de diagnose en voor de realisatie van 
een orthopedisch chirurgische ingreep 

 De terugbetaling van de postoperatieve radiografieën 
ter controle (met een maximum van 3 radiografieën per 
schadegeval 27,27 EUR) 

 De terugbetaling van de verblijfskosten van het verzekerde dier 
in de dierenkliniek (kat 3,72 EUR/dag - hond 7,44 EUR/dag)

 De terugbetaling van de farmaceutische kosten en de 
postoperatieve verzorging met getuigschrift van een dierenarts 
(met een maximum van 123,95 EUR per chirurgische ingreep)

 De ongevallen of ziektes die het gevolg zijn van een gebrek aan 
verzorging of van verkeerde behandelingen 

 Ongevallen of ziektes die het gevolg zijn van een natuurramp 
(overstroming, aardbeving of andere) of de desintegratie van 
de atoomkern of van ioniserende stralen;

 Ongevallen of ziektes die het gevolg zijn van oorlogsfeiten, 
invasie, oproer, opstand, terreurdaden of enig ander evenement 
van deze aard.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Zijn toegelaten tot de verzekering: de honden en katten die niet aangetast zijn door erfelijke afwijkingen of ernstige aandoeningen, met een leeftijd van 
maximum 10 jaar op het moment van intekening op dit contract

! De forfaitaire vergoeding voor dierenchirurgie is verworven bij afloop van een wachttijd en volgens de forfaits overeengekomen in de algemene voorwaarden

! Wachttijd 45 dagen, te tellen vanaf de datum waarop het contract in werking treedt bij ziekte

! Geneesmiddelen in het algemeen, met inbegrip van antibiotica: interventiemaximum per geneesmiddel: 12,39 EUR

Waar ben ik gedekt?

 U bent wereldwijd gedekt, voor zover u uw hoofdverblijfplaats in België hebt.
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Wat zijn mijn verplichtingen?

 Verplichting om alle dieren van dezelfde soort te laten verzekeren; bij gebrek hieraan kan het dier dat wordt beschreven in de bijzondere voorwaarden van dit 
contract niet beschouwd worden als toegelaten tot de verzekering

 Verplichting tot aangifte van elke chirurgische ingreep op het verzekerde dier die aanleiding kan geven tot dekking (cf. tabel van verzekerde prestaties), via het 
hiertoe bestemde formulier

 Het getuigschrift van de toegediende zorgen bezorgen, af te leveren door de dierenarts die de chirurgische ingreep heeft verricht

 Ingaan op de convocaties en instemmen met het bezoekrecht van de adviserend dierenarts van de maatschappij 

Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen  
bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot 
of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs
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