Embryoverzekering.

Speciaal voor u, als relatie van de Veulenveiling
Prinsjesdag, is er een verzekering ontwikkeld die aansluit
op uw aankoop tijdens de veiling.
WAT IS VERZEKERD?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit wanneer er sprake is van een gedekte gebeurtenis,
zoals hieronder samengevat. De dekking gaat in vanaf het moment van hamerslag en eindigt op het
moment van afspenen met een uiterlijke termijn van 5 maanden gerekend vanaf de geboorte.

VERZEKERD BEDRAG

Het embryo wordt verzekerd tegen hamerslag tot een maximum van E 30.000,-. Het is vanzelfsprekend
altijd mogelijk het embryo voor een lager bedrag dan hamerslag te verzekeren.

WAT VALT ONDER DE DEKKING?

Er is dekking wanneer er sprake is van verwerpen van het embryo/veulen door de merrie en wanneer het
veulen dood of mismaakt geboren wordt. Daarnaast is er dekking bij dood of noodslachting wanneer dit
veroorzaakt wordt door een acuut verlopende ziekte of ongeval.

WAT VALT BUITEN DE DEKKING?

Er volgt géén schade-uitkering wanneer bij een tweelingdracht één van de twee veulens dood of
mismaakt geboren wordt of gedurende de looptijd van de verzekering is overleden. Indien beide veulens
overlijden dan wordt er maximaal één veulen uitgekeerd. Daarnaast is er geen recht op schade-uitkering
wanneer er sprake is van een erfelijke aangeboren afwijking. Er is in geen geval dekking voor de
merrie/draagmoeder. Indien dit wel gewenst is kunt u contact met ons opnemen.

PREMIE

De premies worden berekend op basis van vaste percentages welke oplopen naarmate de uitgerekende
datum verder in het jaar is. Voor het berekenen van de juiste premie neemt u het percentage van de
maand waarin het embryo geïmplanteerd is conform de implantatieverklaring van de dierenarts.
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UITZONDERINGEN OP ACCEPTATIE/PREMIE

Mocht de merrie/draagmoeder in de afgelopen drie jaar één of meerdere afgestoten veulens of dode
veulens hebben gehad dan is acceptatie alleen op aanvraag mogelijk waarbij de premie kan afwijken.
In geval de merrie/draagmoeder ouder is dan 15 jaar dan is de premie te allen tijden op aanvraag.
Mocht u toch nog vragen hebben, bel gerust! Wij zijn tijdens kantooruren altijd bereikbaar
via 073-6419419. Tijdens de veiling op 2 maart kunt u voor vragen en/of nadere informatie
contact opnemen met 06-40396344.
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