Jouw plezier,
samen verzekerd

Waarom jouw hond of kat
verzekeren bij PetSecur?
PetSecur is een onderneming met ‘Onderlinge
Waarborgmaatschappij U.A.’ als rechtsvorm.
We zijn een vereniging, met leden
en zonder winstoogmerk.
Geen Winstoogmerk

PetSecur heeft geen winstoogmerk.
We zijn er voor baasjes en hun dier en
niet voor het salaris van de directeur.
Veel baasjes voelen zich goed bij deze
insteek en hebben zich al bij PetSecur
aangesloten.
Geen bonussen, geen dure kantoren.
Wel oog voor het baasje en het
huisdier achter de polis en de cijfers.
Persoonlijke aanpak door
kleinschaligheid.
Jouw declaratie keren we snel en
zonder gedoe uit.

Onderlinge Waarborg

Om te kunnen garanderen dat we geen
winstoogmerk hebben, zijn we een
Onderlinge Waarborgmaatschappij.
Je weet dan zeker dat er geen
aandeelhouders zijn die maximale winst
willen.
PetSecur is een soort fonds voor
baasjes waar je lid van wordt.
Dure zorgkosten vangen we samen
op. De premies blijven hierdoor laag.
Zonder aan goede zorg in te leveren.
Ieder jaar kijken we of de verzekering
nog goedkoper kan, of omhoog
aangepast moet worden. Dat doen we
samen, in onze ledenvergadering.

“Bij het afsluiten van een
verzekering voor je hond weet je
zeker dat de kosten voor de medische
zorg zijn gedekt. Je komt dus niet meer
voor onaangename verrassingen te
staan en weet zeker dat jouw trouwe
viervoeter de beste zorg krijgt.
Dus verzeker je dier bij PetSecur.”

Piet Hellemans
DIERENARTS EN PRESENTATOR

Welk pakket kies je
voor jouw hond of kat?
Welk pakket je ook kiest, met PetSecur maak je altijd de juiste keuze.
Jouw hond of kat is verzekerd van de beste zorg tegen scherpe
voorwaarden: bredere dekking, de hoogste uitkering en geen wachttijd.

Basis

Standaard

Extra

Maximale vergoeding per jaar

€ 2.500

€ 4.000

€ 6.000

Intensieve zorg (+CT en MRI)

-

-

50%

Heupen en ellebogen

-

50%

50%

Dierenambulance

50%

70%

90%

Behandelingen en operaties

50%

70%

90%

Medicijnen

50%

70%

90%

Consult & onderzoek

50%

70%

90%

Preventieve zorg

50%

70%

90%

Altijd gratis inbegrepen

Aanvullende opties

 Vrije dierenartskeuze.

 Gebitsverzorging € 2,90. Voor een kleine extra

 Verzekerd binnen heel Europa.

inleg voorkom je hoge kosten als je hond of kat
gebitsproblemen krijgt.

Preventieve zorg

 Uitvaartverzorging € 2,70. Als je jouw kat of hond na
hopelijk een lang en gezond leven wilt laten cremeren.

 Zoals bijvoorbeeld vaccinaties, is

 Castratie/sterilisatie. Gratis meeverzekerd bij een

verzekerd tot maximaal € 60,- per jaar.

looptijd van 60 maanden.

Eigen risico
 Bepaal zelf je eigen risico, € 0,-, € 50,-,
€ 100,- of € 150,- per verzekeringsjaar.
Net wat bij je past en hoeveel korting je wil.

Hond

v.a. € 24,95

Kat

v.a. € 9,99

www.petsecur.nl
De complete geldende voorwaarden kun je ook vinden op www.petsecur.nl/voorwaarden. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel bij de
samenstelling van de inhoud van dit communicatiemiddel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie
na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. PetSecur accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie dan wel voor de actie die je wel of
niet neemt op basis van deze informatie.

Gezondheidscheck
Dierenarts en TV-presentator Piet Hellemans
heeft een checklist gemaakt voor jouw huisdier

Oren

Nagels

Neus

Mond

Geen opgehoopt oorsmeer, roodheid
of zwelling aan de binnenkant van het
oor en ruik geen nare geurtjes.

De nagels van mijn dier zijn niet
gescheurd of rood bij het nagelbed. Ik
hoor de nagels niet bij het lopen (kat).

De neusgaten zijn open en bevatten
geen barsten of kloven. De neus is
een beetje vochtig.

Er zijn geen nare geurtjes, tandsteen
of rood- / teruggetrokken tandvlees
en knobbetltes op het tandvlees.

Ogen

Ademhaling

Ik zie geen traanstreep, 3e ooglid of
dichtgeknepen oog. De pupil heeft
een normale symmetrie.

De ademhaling van mijn hond (10-30x
per minuut) of kat (20-40x / min) is in
orde.

Dorst

Lichaamstaal

Mijn dier drinkt voldoende, maar niet
meer dan 10% van het lichaamsgewicht per dag.

Mijn dier loopt niet mank, heeft geen
hoge rug en draagt de staart omhoog
en niet tussen de benen.

Vacht

Spijsvertering

Ik zie geen vlooien, vlooienpoep,
schilfers, rode-, kale- of natte plekken.
Mijn dier likt niet overmatig.

Geen braken of diarree. Voldoende en
stevige ontlasting. Geen vieze boeren
/ winden.

De checklist doorlopen, maar twijfel je toch nog ergens over? Bel dan altijd even met je dierenarts!

