
Voorlopige dekking
(HVD-010121)

Heeft u een paard gekocht en wilt u deze verzekeren alvorens te gaan reizen of u heeft een andere reden, u kunt uw paard in de voorlopige dekking  
geven bij Hippo. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Telefoonnummer +31 (0)73-6 419 419.

Bij het opgeven van een paard voor de voorlopige dekking zijn de volgende zaken van belang:
 • De naam, het adres en woonplaats van de verzekeringnemer
 • Ingangsdatum voorlopige dekking + tijd
 • De gegevens van het paard
 • Gewenste verzekeringsvorm
 • Gewenste verzekerde waarde
 • Aankoopwaarde van het paard

De voorlopige dekking is een dekking op basis van Hippo 2 Sterrendekkingen houdt het volgende in:
 • 100% van de verzekerde waarde bij acute dood, of noodslachting ten gevolge van een acuut verlopende ziekte of een ongeval.
 • 90% van de verzekerde waarde bij blijvende ongeschiktheid door een ongeval

Onder een ongeval wordt verstaan:
Een plotseling van buiten komend en onmiddellijk op het lichaam van het paard inwerkend geweld, dat rechtstreeks een medisch vast te stellen 
uitwendig lichamelijk letsel veroorzaakt waarbij verwonding zichtbaar is en waarvoor onmiddellijk adequate veterinaire hulp is ingeroepen.

Onder een ongeval wordt niet verstaan:
Kreupel heden, peesaandoeningen, peesscheuring, verstuiking, verdraaiing, verzwikking of een verslapping.

Eventuele schades tijdens de periode van voorlopige dekking dienen binnen 24 uur gemeld te worden. Let wel, ziektekosten zijn in de voorlopige  
dekking niet meeverzekerd.

Bijzonderheden welke van belang zijn bij een voorlopige dekking zijn:
Hippo verleent voorlopige dekking onder voorbehoud, dat het te verzekeren dier volledig gezond is en zonder lichaamsgebreken en natuurlijk onder  
voorbehoud van goedkeuring van het aanvraagformulier met de eventuele bijlagen.

Mocht:
 • Op grond van de gegevens uit het aanvraagformulier en/of;
 • Op basis van de gegevens uit de medische verklaring en/of röntgenfoto’s en/of;
 • Nadere medische onderzoeken
  Door de maatschappij besloten worden dat acceptatie van het risico niet mogelijk is, dan komt de voorlopige dekking met terug- 
  werkende kracht te vervallen.

Belangrijk voorbehoud
De (voorlopige) dekking is onder voorbehoud van de resultaten van de controle van de gegevens bij de Stichting CIS te Den Haag en de Compliancy  
Check van ABZ. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid en naleving van de sanctiewetgeving worden uw gegevens geraadpleegd.  
Daarnaast is de (voorlopige) dekking onder het voorbehoud dat er geen achterstand in premiebetaling bestaat.
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