
Dekking per pakket  Basis  Standaard  Extra
Intensieve zorg (MRI, CT-scan en hulpmiddelen)  - - 50%
Chirurgie aan heupen en ellebogen  - 50% 50%
Dierenambulance  - 80% 100%
Alle noodzakelijke behandelingen en operaties  60% 80% 100%
Inslapen na een ongeluk  60% 80% 100%
Advertentie bij vermissing  60% 80% 100%
Vrije dierenartskeuze  ja ja ja
Consult, diagnostiek bij dierenarts  100%  100%  100%
Eigen bijdrage per dierenartsbezoek  25 euro 25 euro 25 euro
Maximale vergoeding (per jaar)  2.500 euro 3.750 euro  5.500 euro

VOUW HIER DUBBEL

Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A. 

Antwoordnummer 11411

1243 XE ’s Graveland

Meer weten? Ga naar www.petsecur.nl of mail uw vraag naar info@petsecur.nl.

postzegel 

niet nodig

 

Welk pakket kiest u voor uw hond of kat?
Welk pakket u ook kiest, met PetSecur maakt u altijd de juiste keuze. Uw hond of kat is 
verzekerd van de beste zorg tegen scherpe voorwaarden: bredere dekking, de hoogste 
uitkering en geen wachttijd. Schrijf u snel in en betaal de eerste maand geen premie.

www.petsecur.nl

Nu de beste voorwaarden:
Bredere dekking, ook heupen en ellebogen mogelijk.
De hoogste uitkering van Nederland tot 5.500 euro per jaar.
Geen wachttijd, bij ons meteen verzekerd.

Voorkom hoge dierenartskosten,  
verzeker uw hond of kat bij PetSecur

Zijn liefde is onbetaalbaar

Maar is zijn gezondheid dat ook?

 

 

PLAK HIER DICHT



Waarom uw  
hond of kat verzekeren? 

Hij is een vrolijk maatje, altijd blij om u te zien en 
daarom gunt u hem de allerbeste zorg. Als uw dier 
ziek of gewond is, kan de dierenarts meestal veel 
doen om hem er weer bovenop te helpen. Maar dit 
heeft ook een keerzijde.

Bent u wel voorbereid op hoge dierenartskosten?
De meest onderschatte kostenpost van huisdier -
bezitters is de dierenarts. Van een vaccinatie of 
controle kunt u de kosten wel inschatten. Maar weet 
u hoeveel het kost als uw dier een pootje breekt of 
geopereerd moet worden? Dit kan oplopen van  
honderden, tot soms zelfs wel duizenden euro’s.

Verzeker uw hond of kat bij PetSecur  
en voorkom nare verrassingen
Met de PetSecur zorgverzekering voorkomt u dat u 
wordt overvallen door hoge dierenartskosten. Want 
als uw huisdier ziek is, dan heeft u al zorgen genoeg. 
Dan wilt u niet over de kosten na hoeven denken.

U kunt ook online inschrijven via www.petsecur.nl

Knip de kaart uit langs de stippellijn en vouw dubbel. 
Plak dicht met een plakbandje en stuur terug. Postzegel is niet nodig.

GEGEVENS VERZEKERINGNEMER

 Dhr     Mvr            Voorletters  Achternaam

Geboortedatum

Straat   Huisnummer/Toevoeging

Postcode   Plaats

Telefoonnummer   

E-mailadres

Rekeningnummer (IBAN)

 Ja, stuur mij de PetSecur nieuwsbrief met tips voor de gezondheid van mijn dier.

Datum en plaats

Handtekening

      

Naam huisdier       Hond      Kat

Ras    

Gewenste ingangsdatum

Aanvullende verzekering  Gebitsverzorging €2,90 p.m.  Uitvaartverzorging €2,70 p.m.

    

U gaat akkoord met automatische incasso van €6,05 eenmalige poliskosten en de maandelijkse premie  
door Onderlinge Waarborgmaatschappij PetSecur U.A.

Dierenarts Evelien Koole pleit ervoor dat iedere hond en kat verzekerd wordt.

U sluit deze verzekering af voor ten minste 12 maanden. U gaat akkoord met de voorwaarden, 
deze kunt u vinden op www.petsecur.nl.

Tips van dierenarts Evelien Koole
Wanneer moet ik mijn huisdier verzekeren?
“ In de praktijk merk ik dat mensen zich vaak niet realiseren 
dat (acute) diergeneeskundige zorg aardig in de papieren 
kan lopen. Daarom adviseer ik tegenwoordig om een hond 
of kat meteen bij de aanschaf te verzekeren.”

 Hoe kies ik een zorgverzekering die bij mij past?
 “ Als u een zorgverzekering voor uw huisdier afsluit,  
let dan vooral op de dekking van de ziektekosten zodat  
u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.  
Daarnaast is het het maximale bedrag dat uw verzekering 
per jaar uitkeert van belang.”

EXTRA

Kat 23 euro
Kleine hond  32 euro
Grote hond  38 euro

BASIS  

 Kat  15 euro
 Kleine hond  19 euro
 Grote hond  24 euro

STANDAARD  

 Kat  19 euro
 Kleine hond  26 euro
 Grote hond  33 euro

Een ‘grote hond’ is 12 kilo of zwaarder bij volwassen gewicht. Betreft premie per maand, incl. assurantie -
belasting. Kijk voor dekking op de achterzijde of ga voor de voorwaarden naar www.petsecur.nl. Uw hond  
of kat mag maximaal  6 jaar zijn bij aanvang van de verzekering. PetSecur voert een individueel acceptatiebeleid.

KRUIS HIER AAN WELK PAKKET U KIEST

JA, IK SLUIT NU DE BESTE ZORGVERZEKERING AF VOOR MIJN :

Inschrijfformulier zorgverzekering PetSecur


