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veel behandelingen zelf kan
toevoegen aan het verzekeringspakket van zijn huisdier.
Er is een verschil tussen het
comfort-pakket en het be-

Bewust

Maximale vergoeding/jaar 5.000
(in euro’s)

5.000

Vergoeding

85%

81%,
chronisch medicijngebruik langer dan 6
maand 50%

Eigen risico

100,- , 150,- , 0,200,- euro

wust-pakket. De vergoeding
bij het bewust-pakket is 85%
t.o.v. 81% bij het comfort
pakket maar bij het bewustpakket betaal je wel eigen

Aandoeningen heupen en Ja
ellebogen

Ja

risico. Verder is het mogelijk

Consult

Ja

Maximaal 175,00

om met het comfort- pakket

ID-chip

Nee

Ja

aanvullende dekkingen af te

Echo, röntgen, MRI, CT

Ja

Ja

Narcose, opname

Ja

ja

Medicatie

Ja

Ja

Gebit

Ja

Optioneel

sluiten. Extra behandelingen
kunnen door de eigenaar aan
het totaalpakket worden toegevoegd, zoals vaccinaties,

Medische noodzaak bui- Nee
tenland

Optioneel

Leishmaniasis

Nee

Ja

makkelijk kunt dekken maar

BOS (brachycephaal obstructive syndrome)

Nee

Ja

bij hoge kosten wel dekking

Patella luxatie

Nee

ja

zorg in het buitenland en
patellaluxaties. Als je als eigenaar zelf de lage kosten

Tabel 1.
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Comfort

wilt, is het
bewust-pakket aan te raden.
Wil je de lage kosten liever

https://www.proteqdierenzorg.nl/hondenverzekering/onze-verzekeringen/comfortbewust/?_ga=1.222647003.1356215191.1480344649
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Maximale vergoeding/jaar (in 5.000
euro’s)

4.000

5.000

Consult

50%

75%

80%

Diagnostiek (röntgen, echo)
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80%

Plaatsen ID-chip
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https://www.petplan.nl/wp-content/uploads/2016/05/PetplanVergoedingenoverzicht-2016.pdf
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Ja

https://www.ohra.nl/images/dekkingsoverzicht_ohra_huisdierenverzekeri
ng_tcm66-177884.pdf
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