en als we uw dierenartskosten zouden terugbetalen?
Uw hond of kat is een trouwe vriend. En als dierenliefhebber heeft u maar één wens nl. uw huisdier beschermen
tegen ziekte, ongeval … Hen vrijwaren van ziektes of ongevallen kunnen wij jammer genoeg niet, u helpen bij het
verlichten van de eventuele dierenartskosten wel.

Vorige zomer kochten wij een Jack Russel.
Een vinnig beestje, ‘Hercules’.
Stel dat er ooit iets gebeurt met hem en we kunnen
hem niet laten verzorgen zoals
het hoort … Op een dag spreek
ik met mijn buurvrouw en die
zegt: “Maar er bestaat toch een
gezondheidsverzekering voor
dieren!”
En die verzekering daar hebben we
al ‘plezier’ van gehad want Hercules heeft toch al
een en ander aan de hand/poot gehad.
Om u een idee te geven van het belang van deze
verzekering, vindt u hiernaast een overzicht van
de details. Het voorbije jaar hadden wij 925,17
euro aan onkosten bij de dierenarts maar dankzij
onze verzekering hebben wij nadien 742,65 euro
teruggekregen. Dus uiteindelijk hebben we maar
182,52 euro zelf betaald. 			

				Ann Mertens

datum

oorzaak

aard van de kosten

bedrag

29/08/2015

Tijdens een van onze dagelijkse
wandelingen zit Hercules vast tussen
takken en zijn pootje bloedt.

Naar de dierenarts + bloedafname en
bijhorende analyse. Hercules moet
geopereerd worden. Na de operatie, onder
volledige verdoving, moet hij nog een week
medicijnen nemen.

317,17 euro

04/10/2015

Heel raar, de buik van Hercules is helemaal opgezwollen en hij wil niet meer
spelen of eten (dat is echt zijn gewoonte
niet). En hij lijkt pijn te hebben.

Noodraadpleging dierenarts + bloedafname.
Verdict: een maagtorsie (= een gekantelde
maag!). Hercules moet, weer onder volledige
narcose, met spoed geopereerd worden. Hij
verblijft hiervoor 3 dagen in de dierenkliniek.
De langste drie dagen ooit.

472,50 euro

15/03/2016

Tijdens een boswandeling krijgt Hercules
een insectenbeet. Die zwelling is
helemaal niet te vertrouwen …

Raadpleging dierenarts en behandeling.

28/04/2016

Hercules zit nu al twee dagen aan zijn
Bij de raadpleging van de dierenarts blijkt
linkeroor te krabben en af en toe jankt hij. Hercules een oorontsteking te hebben.
En nu we daar toch zijn, doen ze ook
een schurfttest. Hij krijgt een spuitje en
antibiotica voor enkele dagen.
Totaal

50,50 euro

85 euro

925,17 euro

SantéVet is een verzekeringsproduct verdeeld door VetAssur en gedekt door AXA Belgium.

ja maar ...

weetjes ...

“

Kan ik mijn dierenarts dan wel zelf kiezen?

”

Ja, u kiest zelf uw dierenarts.

“

Mijn huisdier is nu ziek.
Worden de vorige kosten dan ook terugbetaald?
Neen toch niet. Eenmaal verzekerd worden
ziekten en ongevallen wel gedekt.

“

”

Jullie kunnen toch niet alles verzekeren?

”

Neen inderdaad. Bepaalde dierenartskosten
worden niet vergoed: 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.

Voor vrijblijvende informatie kunt u bij ons
terecht via mail, telefonisch of tijdens een
bezoek bij ons op kantoor. Ik vertel u alles
over de verschillende formules en maak u
een persoonlijke offerte.

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel - Internet : www.axa.be
Tel. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel
7.06.5881 - V.U. : G.Uytterhoeven, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25 - 1170 Brussel

✔

Uw hond of kat verzekeren kan al vanaf de leeftijd van 2
maanden, ongeacht de gekozen verzekeringsformule. De
intekening moet wel gebeuren vóór zijn/haar 5e verjaardag.

✔

Er is geen medisch onderzoek vereist om deze verzekering
te kunnen afsluiten en de dekkingen zijn van toepassing
gedurende het hele leven van het huisdier (voor zover het
contract jaarlijks verlengd wordt).

enkele voorbeelden van wat wordt terugbetaald
• consultaties bij de dierenarts
• operaties
• hospitalisaties
• echografieën, radiografieën
• voorgeschreven medicatie
• ondersteunende behandelingen
• fysiotherapie
•…
En als je contract al 2 jaar loopt, wordt ook tandsteenverwijdering
eenmaal per jaar terugbetaald.

