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 PRIJSOPGAVE
of bijkomende informaties:

Bedrijfsstempel

Waarom zijn er wachttijden?
Er zijn wachttijden om na te gaan of uw huisdier in goede 
gezondheid verkeert op het moment van inschrijving.

Kan ik zelf mijn dierenarts kiezen?
Ja, u kiest zelf uw dierenarts en alle consultaties worden vergoed: 
gewone consultaties, spoedraadplegingen, thuisconsult, etc.

Evolueren de waarborgen met de leeftijd 
van mijn huisdier?
Nee, eenmaal ingeschreven bij SantéVet gelden dezelfde 
waarborgen gedurende het hele leven van uw huisdier, voor 
zover uw contract jaarlijks verlengd wordt (stilzwijgende 
verlenging).

Mijn huisdier is reeds ziek/heeft een ongeval gehad, 
worden de kosten vóór inschrijving terugbetaald?
Nee, uw contract dekt geen dierenartskosten aangegaan vóór 
inschrijving of tijdens de wachttijd, noch de kosten voor de 
behandeling van ongeval of ziekten die uw huisdier had voor het 
contract. Daarom is het belangrijk uw huisdier te verzekeren op 
jonge leeftijd. Eenmaal verzekerd worden ziekten en ongevallen 
wel gedekt.

Wat wordt niet vergoed?
Net zoals bij andere dierenverzekeringen worden bepaalde 
dierenartskosten niet vergoed. Hieronder vallen kosten voor 
ongevallen en ziekten van vóór de inschrijving, erfelijke 
ziekten en misvormingen, kosten bij voortplanting of ziekten 
die voorkomen hadden kunnen worden door een vaccin.  
Lees onze algemene voorwaarden op: www.santevet.be/nuttige-
documenten.

 VRAAG EN ANTWOORD

Ongeval Ziekte

15 dagen 60 dagen

Heelkundige
ingreep na een ziekte

6 maanden

Vanaf

€ 11,84 
per maand

En als we uw dierenartskosten 
zouden terugbetalen?

Gezondheidsverzekering Hond en Kat



KAT HOND
 FORMULES AANGEPAST 
 AAN UW NODEN

Seniors hebben ook het recht om goed verzekerd te zijn!

Al onze formules betalen uw dierenartskosten terug bij ziekten, 
ongevallen of operaties. Nieuw: Formulewijziging mogelijk, op 
vervaldag van het lopende contract.

 Inschrijvingsleeftijd:
Honden: vanaf 2 maanden tot 7 jaar (5 jaar voor bepaalde rassen). 
Katten: vanaf  2 maanden tot 8 jaar.

Wachttijd: 15 dagen voor een ongeval, 60 dagen voor ziekte, 6 maanden voor een operatie 
ten gevolge van een ziekte. De dossierkosten van € 12,90 worden toegepast bij uw eerste 
betaling en worden terugbetaald bij herroeping van het contract.

Vergoeding

Vergoeding
preventieve zorg

Maximale
vergoeding per jaar

Jaarlijkse franchise

LIGHT         CONFORT      PREMIUM

 Jaarlijks preventiepakket

Terugbetaling van al uw preventiekosten waaronder 
de vaccinaties, de sterilisatie, ontwormingsmiddelen, 
identificatie, enz. Het jaarlijks terugbetalingsplafond varieert 
in functie van de gekozen formule.

Nieuw

70 %
€ 40

€ 1500

€ 30

90 %
€ 60 

€ 2200

€ 80 

50 %
€ 20

€ 1100

€ 20 

Voor alle formules:
LIGHT         CONFORT      PREMIUM

 Tot 8 jaar voor
alle kattenrassen

 Tot 7 jaar voor 
meer dan 200 hondenrassen

Inschrijving katInschrijving hond

Waarom verzekeren?

 Dierenarts consultaties,
 Spoedraadplegingen,
 Consultaties gedragsproblemen,
 Operaties,
 Hospitalisaties,
 Echografieën, radiografieën,
 MRI-scan,
 Analyses,
 Voorgeschreven medicatie,
 Ondersteunende behandelingen,
 Fysiotherapie,
 Osteopathie, acupunctuur...

 TERUGBETAALDE  KOSTEN

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

Vanaf

€ 11,84 
per maand

 TROEVEN VAN SANTÉVET

Omniumdekking 
Ziektes, ongevallen en heelkundige ingrepen.

Premieopbouw 
Afhankelijk van de soort en het ras van uw 
huisdier.

Dekking  
Uw huisdier is voor zijn hele leven verzekerd  
bij ons.

Tandsteenverwijdering 
Wordt eenmaal per jaar terugbetaald, 
na twee jaar contract.

Preventieve zorg 
Wordt vergoed volgens de gekozen formule.

Inschrijving 
Geen voorafgaand medisch onderzoek vereist.

Snelle behandeling 
Uw aangifte formulier binnen de 48u 
behandeld. 

Geneesmiddelen 
Geneesmiddelen door de dierenarts 
voorgeschreven worden terugbetaald.

Vanaf
€ 12,18 per maand


