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280 000
eigenaars hebben al hun 
vertrouwen gesteld in SantéVet

+ de 1,5 Miljoen
terugbetalingsaanvragen
behandeld door onze 
dossierbeheerders

25 000
door onze dierenartsassistenten 
en dierenartsen behandeld

    94 %*
van onze klanten bevelen ons aan

+ 120 M€
dierenartskosten terugbetaald 
aan onze klanten

150 
medewerkers in dienst

* Enquête BIO’SAT bij 3000 dierenklinieken (maart 2017)

WIE IS SANTÉVET I SantéVet in cijfers

SantéVet, nr.1 in dierengezondheidsverzekering



2

 Sinds 2015 bieden wij onze diensten aan in België.

 Onze verzekeringspartner is AXA Belgium. 

 SANTEVET is een merknaam van VetAssur en is door AXA Belgium gemachtigd 
om de verzekeringovereenkomsten van het merk SANTÉVET te onderschrijven 
en te beheren, met inbegrip van het beheer van de schadegevallen.

 Met betrekking tot het aanbod treedt Vetassur op als agentschap 
voor intekening bij onafhankelijke makelaars.

SANTÉVET IN BELGIË

1000 
Bijna 1000 makelaars 
zijn SantéVet partners



Van de 3 miljoen honden en katten in België worden slechts 5 % verzekerd, waardoor België met ruime afstand 
ver aanhinkt achter landen die zich bewust zijn van de voordelen van een dierengezondheidsverzekering.

Als een eigenaar op de verzekering intekent, draagt hij bij tot de medicalisering van huisdieren.

Verenigd Koninkrijk

30 %

USA

5 %

Zweden

80 %
Frankrijk

6 %

DIERENGEZONDHEIDSVERZEKERING I Wereldwijd

België

5 %
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4 WAAROM JE HUISDIER AL OP ZEER JONGE 
LEEFTIJD VERZEKEREN ?

PUPPY VOLWASSEN SENIOR

2,9
2,4

4,2

Net zoals een kind hebben ook een puppy of een kitten levenslang 
de beste zorgen nodig

Aantal consultaties per jaar in functie van de levensfase 
Een puppy die tussen de leeftijd van 3 en 15 maanden 2 keer bij de dierenarts langsgaat moet men vergelijken 
met een mens die 2 keer bij zijn arts langsgaat tussen de leeftijd van 6 maanden en 18 jaar.



5 WAAROM MEN AFKERIG KAN ZIJN VAN EEN 
DIERENGEZONDHEIDSVERZEKERING

1. Hil is nog jong en gezond, dus we kunnen nog wachten met een verzekering.

2. We sparen 

liever ieder 

maand € 20

1. Inderdaad, hij is nog 

jong en zal daarom steeds 

nieuwe oorden willen 

ontdekken, wat niet altijd 

zonder gevaar is. En als 

de problemen zich reeds 

gemanifesteerd hebben, 

is het te laat om je hond of 

kat nog te verzekeren.

3. Een verzekering is er 
niet om u rijker te maken! 

Een verzekering dekt 
onvoorziene risico’s. 

Neemt u ook een 
schoolverzekering voor 

uw dochter in de hoop dat 

haar iets overkomt zodat 

de verzekering “opbrengt”? 

2. -Begrijpelijk, maar 
bent u zeker dat u 
voldoende gespaard 
zult hebben om 
onverwachte uitgaven 
te bekostigen? 

3. Wat brengt het 

mij op als ik mijn 

dier verzeker?

2. We sparen liever ieder 
maand 20 euro



Uw klanten helpen bij een goed beheer van hun dagelijks budget

Hen de mogelijkheid geven hun gezelschapsdier de best mogelijke zorg aan te bieden

Genieten van de gratis diensten gekoppeld aan de dierengezondheidsverzekering

Samenwerken met echte specialisten op het vlak van dierengezondheidsverzekering

 Verzekering =

voor de gezondheid 
van het dier

budget

6 DE VOORDELEN VAN DE VERZEKERING VOOR UW 
KLANTEN



TERUGBETALING DOOR SANTÉVET VAN DE MEDISCHE KOSTEN VAN VERZEKERING

VERGOEDING

VERGOEDING
PREVENTIEVE ZORG

JAARPLAFOND
TERUGBETALING

JAARFRANCHISE

LIGHT          CONFORT      PREMIUM

70 %

€ 40

€ 1500 

€ 30

90 %

€ 60

€ 2200

€ 80 

50 %  

€ 20 

€ 1100

€ 20

  Geen gezondheidsvragenlijst vooraf
  Vereenvoudigde behandelingsfiche

  De eigenaar kan zijn hond vanaf een 
leeftijd van 2 maanden tot en met 7 jaar, en 
zijn kat vanaf 2 maanden tot en met 8 jaar, 
volgens 1 van onze formules verzekeren.

  De tarieven worden bepaald in functie 
van ras en soort van het dier.

  De eigenaar mag vrij zijn dierenarts 
kiezen.

  De dierenarts mag vrij zijn erelonen 
bepalen.

  Voor alle dieren die bij SantéVet 
verzekerd zijn, is een identificatie vereist.

Aansluitingsvoorwaarden

NIEUW

7 ONZE VERZEKERINGSFORMULES voor honden en katten

Eenvoud

OOK SENIORS HEBBEN RECHT OP EEN GOEDE VERZEKERING !

Seniors

 Tot 8 jaar voor
alle kattenrassen

Inschrijving kat

 Tot 7 jaar voor 
meer dan 200 hondenrassen

Inschrijving hond



Een gebroken poot: het kan ook uw huisdier overkomen!

Hieronder vindt u een voorbeeld hoe wij uw dierenartskosten terugbetalen: ontdek per formule hoeveel 
SantéVet terugbetaalt, met de jaarlijkse franchise reeds afgetrokken (franchise wordt jaarlijks enkel voor de 
eerste terugbetaling afgetrokken). 

* Gemiddeld bedrag voor 
botbreukverzorging in België

  Dierenarts consultaties,
 Spoedraadplegingen,
 Consultaties   

   gedragsproblemen,
 Operaties,

 Hospitalisaties,
 Echografieën, radiografieën,
 MRI-scan,
 Analyses,

 Voorgeschreven medicatie,
 Ondersteunende  

    behandelingen,
 Fysiotherapie,
 Osteopathie, acupunctuur...

Terugbetaalde  kosten

Heelkundige 
ingreep voor 
een botbreuk:
Bedrag van 
de dierenarts
-kosten:  
€ 850 * € 555€ 405 € 705

€ 850 (factuur)
Terugbetaling
van 50 %

= € 425
-  € 20 (franchise)

€ 850 (factuur)
Terugbetaling
van 70 %

= € 595
-  € 40 (franchise)

€ 850 (factuur)
Terugbetaling
van 90 %

= € 765
-  € 60 (franchise)

8 VOORBEELD VAN TERUGBETALING
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Wat niet Vergoed Wordt

 KOSTEN VAN ONGEVALLEN EN ZIEKTEN VAN VOOR DE INSCHRIJVING OF TIJDENS DE WACHTTJD, 
alsook van de gevolgen hiervan,

 KOSTEN VAN VOORTPLANTEN, dracht en bevalling,

 ZIEKTEN DIE VOORKOMEN HADDEN KUNNEN WORDEN DOOR  
vaccinatie (behalve piro, lyme, « hondenhoest »,   leishmaniasis…),

 ERFELIJKE ZIEKTEN, MISVORMINGEN, en de gevolgen hiervan.

DE VOORNAAMSTE UITSLUITINGEN



Periode waarin de garantie niet geldt. Pas na afloop van deze periode kunnen de rechten op een terugbetaling 
toegekend worden. Kosten verbonden aan een pathologie of een ongeval van vóór of op het moment van de 
afsluiting van het contract worden niet terugbetaald.

Dit pakket betaalt de preventiekosten zoals vaccinaties, sterilisatie, ontworming en behandeling tegen parasieten. 
Er wordt een jaarlijks terugbetalingsplafond vastgesteld in functie van de gekozen formule. Dit bedrag is niet 
cumuleerbaar van het ene jaar naar het andere.

Ongeval Ziekte

15 dagen 60 dagen

Heelkundige
Ingreep na een ziekte

6 maanden

10

Er zijn Wachttijden

Preventiepakket

GOED OM TE WETEN



11 MAANDELIJKSE TARIEVEN

Vanaf

€ 11,84 
per maand

Vanaf
€ 12,18 per maand

Worden toegepast bij uw 
eerste betaling : € 12,90.

Dossierkosten

Jaarlijks preventiepakket 
€ 20 naar € 80 in  al onze formules.

Preventie

        Inschrijving 

Geen voorafgaand medisch 
onderzoek vereist.

Tarieven per 1er mei 2018



Kwaliteitsgarantie
Meer dan 15 jaar expertise 
en knowhow van onze teams.

Medicatie 
Terugbetaling 
van medicatie en 
ondersteunende 
behandelingen.

Omniumformule
Ongevallen, ziekten, 
operaties.

Tarieven 
In functie van ras en soort 
waartoe uw dier behoort.

Garanties 
Gelden zolang 
uw dier leeft.

Tandsteen-
verwijdering 

Terugbetaling 1 x per jaar 
(na 2 jaar contract).

Preventie 
Tot € 80 per jaar

Alle formules vergoeden: 
vaccinaties, anti-parasitaire 
middelen en identificatie.

Aansluiting 
Zonder medische 
vragenlijst vooraf.

De 9 voordelen van SantéVet

12 VOORDELEN
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Dat is gemakkelijk. Hoe werkt het?

TERUGBETALINGSAANVRAAG



 Terugbetaling
de terugbetaling wordt binnen de 48u na 
ontvangst van het aangifteformuler behandeld.

Hoe het aangifteformulier downloaden?
Het aangifteformulier kunt u vanaf uw erkende 
partnerzone of www.santevet.be (onder nuttige 
documenten) downloaden 

Hoe de ingevulde documenten terugsturen?
Per post
SantéVet
Louizalaan 523, 1050 Brussel

Per mail
contact@santevet.be



14 CONTACT

 Via Telefoon 

 02 318 52 48
Van maandag tot vrijdag van 09u tot 17u.

 Via mail 
makelaar@santevet.be

 Meer informatie



Nota’s
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