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Bent u voorbereid op onverwachte
medische kosten?
Kies nu voor de zekerheid van de
Reaal Dier & Zorg Verzekering

Unieke samenwerking Royal Canin en Reaal Dier & Zorg
Speciaal voor pups en kittens die bij aanmelding maximaal
6 maanden oud zijn: 25% retour op de eerste jaarpremie en
de jaren daarna 10% als u kiest voor
de gezonde voeding van ROYAL CANIN®.
Ga naar www.gezondheidverzekerd.nl
en maak uw aanmelding meteen in orde.

Geachte pup- of kitteneigenaar,
Als huisdierverzekeraar weten wij als geen ander hoe belangrijk het is
dat uw pup of kitten goed eet. Goede voeding tijdens de groeiperiode
legt de basis voor een gezond en fit leven.
Royal Canin biedt een groot assortiment gezonde voedingen op maat,
die actief bijdragen aan de gezondheid van uw kat of hond,
een heel leven lang. Daarom heeft Reaal Dier & Zorg besloten dat
eigenaren die hun pup of kitten de juiste ROYAL CANIN® voeding geven, voortaan 25% retour krijgen op de eerste jaarpremie en de jaren
daarna 10%.
U leest er alles over op de speciale site www.gezondheidverzekerd.nl.
U kunt daar de meest geschikte voeding voor uw kat of hond kiezen,
een voedingsadvies op maat krijgen en ook direct uw aanmelding voor
de Reaal Dier & Zorg Verzekering in orde maken.

Cynthia Jensma
Reaal Dier & Zorg

Uw pup en kitten verdienen de beste zorg, ze zijn helemaal
afhankelijk van u. Logisch dan ook dat u ze het beste wilt geven.
Goede voeding is zeer belangrijk voor het welzijn van uw pup
en kitten.

Uw pup of kitten verdient
de beste zorg

Je moet er niet aan denken... maar toch kan het gebeuren. Uw pup
of kitten krijgt een ongeluk of wordt ernstig ziek. Meestal kan uw
dierenarts uw trouwe viervoeter weer (volledig) genezen. Maar dat
kost wel geld, soms zelfs veel geld. U moet dat dan wel hebben.
DE REAAL DIER & ZORG VERZEKERING: EEN GERUST EN ZEKER GEVOEL

Uw voordelen op een rij
Castratie/Sterilisatie ongeacht de aanleiding,
in de Basisdekking
Geen wachttermijn
Vrije dierenartskeuze
Basisdekking is inclusief vergoeding Preventie à € 65 per jaar
Speciaal voor pups en kittens die bij aanmelding maximaal
6 maanden oud zijn 25% retour op de eerste jaarpremie als u
aantoonbaar ROYAL CANIN® voeding geeft aan uw kat of hond
en u zich aanmeldt op www.gezondheidverzekerd.nl
Na het eerste jaar, elk jaar een premievoordeel van 10%
zolang er ROYAL CANIN® voeding gegeven wordt

Kies de dekking die bij u past

Bij Reaal Dier & Zorg kiest u zelf de verzekering die bij u past:
Zeer uitgebreide Basisdekking. Inclusief Castratie / Sterilisatie
en Preventief à € 65 per jaar
Keuze uit 4 aanvullende dekkingen: Gebit, Buitenland,
Alternatief & Therapieën, en/of Crematie
U kiest zelf hoeveel u vergoed wilt krijgen en of u een vrijwillig
eigen risico wilt

Op www.gezondheidverzekerd.nl vindt u alle informatie, kunt u
uw premie berekenen en ook direct de verzekering afsluiten.
U leest daar ook alles over de 25% en 10% retour op uw premie.

Geen wachttermijn
en 25% retour
op uw eerste jaarpremie

Normaal gesproken heeft een verzekering een zogenaamde wachttermijn. Deze is ingevoerd om te voorkomen dat mensen ‘nog snel
even de verzekering afsluiten’ en vervolgens naar de dierenarts gaan.
Voor puppies en kittens met de leeftijd tussen 49-119 dagen bij aanmelding, heeft Reaal Dier & Zorg GEEN wachttermijn. De volledige
dekking gaat meteen in op de dag dat de verzekering ingaat.
25% en 10% retour op de premie
Als u uw pup/kitten de juiste ROYAL CANIN® gezonde voeding geeft,
dan krijgt u na afloop van het eerste jaar verzekeringsjaar 25%
van uw premie retour van Reaal Dier & Zorg. En als u daarna
ROYAL CANIN® voeding blijft geven, dan krijgt u 10% retour op de
premie. U ontvangt uw voordeel nadat u de Premie-Voordeelkaart
heeft opgestuurd naar Reaal Dier & Zorg. U leest er alles over op
www.gezondheidverzekerd.nl.

Wat wordt er vergoed?
Proteq Dier & Zorg vergoedt:
Castratie / Sterilisatie.
Kosten van een dierenarts
in Nederland.
Kosten van een specialist
in Nederland.
Kosten van een specialist
in Europa.
Opname en verblijf in een
dierenkliniek.
Alle noodzakelijke operaties,
afhankelijk van de gekozen
dekking.
Diagnostiek en behandeling
van alle aandoeningen aan
heupen en ellebogen.
Alle in Nederland
geregistreerde diergeneesmiddelen door Het College
ter Beoordeling van
Geneesmiddelen.

Overige geneesmiddelen
toegestaan volgens de
diergeneesmiddelenwet.
Narcose, röntgenfoto’s,
echografie.
Laboratoriumonderzoek.
Verbandmiddelen, prothesen
en implantaten.
Sondevoeding.
Euthanasie.
Aandoeningen aan de
voortplantingsorganen.
Preventie à € 65 per jaar.

De hoogte van de vergoeding is
afhankelijk van welke dekking
u kiest.

De belangrijkste punten op een rij
Castratie / Sterilisatie en Preventief in de Basisdekking
Geen stilzwijgende, automatische verlenging
Diagnostiek en behandeling van alle aandoeningen aan
heupen en ellebogen
Makkelijk af te sluiten op www.gezondheidverzekerd.nl

Speciale site:
www.gezondheidverzekerd.nl

Sluit nu voor uw pup of kitten de Reaal Dier & Zorg Verzekering af
Wilt u in aanmerking komen voor 25% retour op de jaarpremie en de jaren daarna 10%? Dat kan via www.gezondheidverzekerd.nl. Hier leest
u alles over deze interessante voordeelregeling. U vindt daar ook een
overzicht van de juiste ROYAL CANIN® voeding voor uw pup of kitten
en uw Premie-Voordeelkaart. Ook als u niet besluit om te kiezen
voor de zekerheid van de Reaal Dier & Zorg Verzekering, is het altijd
nuttig om even de site te bezoeken.

Uw pup of kitten verdient
de beste zorg
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GEZONDHEID VERZEKERD is speciaal ontwikkeld voor pups en
kittens, zodat ze van jongsaf aan ROYAL CANIN® voeding krijgen.
Wilt u gebruik maken van dit voordeel op de Reaal Dier & Zorg
Verzekering dan mag uw pup/kitten niet ouder dan 6 maanden zijn
bij de aanmelding en moet u de verzekering afsluiten via de site
www.gezondheidverzekerd.nl.

De voordelen van ‘Gezondheid Verzekerd’ op een rijtje
25% retour op uw 1e jaarpremie en daarna 10%, zolang u uw
hond/kat de juiste ROYAL CANIN® gezonde voeding geeft
Aanmelden kan via www.gezondheidverzekerd.nl
Geen wachttermijn als uw pup of kitten bij aanmelding tussen
de 49 en 119 dagen oud is
De zekerheid van de Reaal Dier & Zorg
Verzekering
De zekerheid van ROYAL CANIN®
gezonde voeding
Reaal Dier & Zorg - Burg. Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen - T 072 5 180 280.
Royal Canin Nederland - Poort van Veghel 4930 - Postbus 63 - 5460 AB Veghel
T 0413 318 400.

