
Uitvaartverzekering
(HUV-010121)

In de algemene voorwaarden, die op uw verzekering van toepassing zijn, vindt u een omschrijving van de begrippen die in verschillende voorwaarden
voorkomen. Deze begripsomschrijvingen gelden voor de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de clausules en de bepalingen op de
polis.

1. Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1  Crematie: het fysiek cremeren van het paard.
1.2  Transport: het vervoer van het overleden paard van een adres binnen Nederland naar het uitvaartcentrum door een transporteur 
 (in dienst) van het uitvaartcentrum.
1.3  Uitvaartcertificaat: een standaard door het uitvaartcentrum afgegeven bewijs van crematie.

2. Omvang van uitkering
 Deze verzekering geeft recht op vergoeding van de kosten van de crematie van het paard.

3. Omvang van uitkering
3.1  Vergoed worden de kosten van:
 a.  De crematie;
 b.  Het transport; let op: deze kosten worden alleen vergoed als het paard op een voor de transporteur toegankelijke plaats ligt;
 c.  Het uitvaartcertificaat.
3.2  De kosten worden rechtstreeks aan het betrokken uitvaartcentrum vergoed.

4. Aanvullende uitsluitingen
 Niet vergoed worden de kosten van:
 a.  Transportkosten die uzelf heeft gemaakt;
 b.  Transport in rekening gebracht voor:
  - Transport na 17.00 uur ‘s avonds of voor 09.00 uur ‘s ochtends;
  - Transport op zon- en feestdagen;
  - Transport dat de Nederlandse landsgrenzen overschrijdt.
 c.  De crematie van het uit de verzekerde merrie geboren veulen;
 d.  Euthanasie, sectie of overige diergeneeskundige kosten.

5. Wachttermijn
 Let op: de verplichting tot vergoeding van bovengenoemde kosten gaat pas in 3 maanden na de ingangsdatum van deze verzekering.  
 Als het paard binnen 3 maanden na de ingangsdatum van deze verzekering moet worden geëuthanaseerd of overlijdt als gevolg van een 
 acuut verlopen ziekte of ongeval dan worden de kosten wel vergoed.

6. Overige bepalingen
 Er is geen premie meer verschuldigd met ingang van de contractsvervaldatum in het jaar waarin het paard 23 jaar wordt. De dekking blijft 
 wel doorlopen.
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