
De Reaal Dier & Zorg Verzekering in een oogopslag
De Reaal Dier & Zorg Verzekering heeft een meer dan complete Basisdekking. Als de eigenaar dat wil, kan hij deze nog uitbreiden met 
aanvullende dekkingen. Hij kan de premie zelf beïnvloeden door het vergoedingspercentage te kiezen: 50%, 70% of 90%.  
Ook is het mogelijk een vrijwillig eigen risico te kiezen, € 50, € 100 of € 150 per jaar. 

Wat zit er in de aanvullende dekking  
Alternatief & Therapieën? 

Wat zit er in de Basisdekking?

Wat zit er in de aanvullende dekking Gebit? 

Wat zit er in de aanvullende dekking Crematie?

Wat zit er in de aanvullende dekking Buitenland?

Castratie en sterilisatie, ongeacht de reden

Consulten, zonder maximum

Preventieve zorg. Hiermee bedoelen wij vaccinaties, 
titerbepaling, gezondheidscontrole of parasietenbestrij-
ding. De maximale vergoeding voor preventieve zorg is  
€ 65 per verzekeringsjaar

Onderzoek zoals röntgenfoto, echo, bloed-, urine-, 
weefsel-, ontlastingsonderzoek, ECG, MRI- of CT-scan  
of bloeddrukmeting

Pre-anesthetisch bloedonderzoek als de bijbehorende 
behandeling of operatie door ons wordt vergoed 

Operaties

Narcose als de bijbehorende behandeling of operatie 
door ons wordt vergoed

Shockwave therapie

Fotodynamische therapie

Dwang- en sondevoeding als deze wordt toegediend  
door een dierenarts 

Opname als dit noodzakelijk is voor de behandeling 

Geregistreerde medicijnen

Euthanasie

Medisch noodzakelijke zorg bij een dierenarts of  
specialist in Europa, met doorverwijzing

 Lasertherapie

Chemotherapie, bestraling of radiotherapie voor de 
behandeling van kanker 

Scintigrafie en isotopenonderzoek bijvoorbeeld als 
schildklierbehandeling

 

De medicinale behandeling van tumoren

Transplantaties met lichaamseigen cellen zoals  
stamceltherapie, ACP en IRAP 

Bloedtransfusie

Medische hulpmiddelen

Heupen & Ellebogen

Fysiotherapie en hydrotherapie

Chiropractie

Orthomanuele therapie

Osteopathie

Homeopathie

Acupunctuur

Gedragstherapie / gedragsconsulten

De vergoeding is maximaal € 200 per type behandeling

Gebitscontrole / gebitsconsult

Gebitsreiniging

Polijsten

Extracties (trekken van tanden en kiezen)

Wortelkanaalbehandelingen

Plaatsen van vullingen

Dentale röntgenfoto’s

Narcose, bloedonderzoek, medicijnen en  
geneesmiddelen die horen bij een van de  
genoemde behandelingen en onderzoeken 

De vergoeding is maximaal € 500 per verzekeringsjaar

Volledige verzorging door SHCN Dierenuitvaart

 •  Ophalen in Nederland van het overleden dier

 •  Individuele crematie verzorgd door SHCN

 •  Verstrooiing / thuisbezorgen van de as

 •  Kosten direct gefactureerd aan Reaal Dier & Zorg

Alle behandelingen van de Basisdekking,  
zonder doorverwijzing

Voorwaarden

• Behandeling vindt plaats in het buitenland

• Nota in het Nederlands of Engels

•   Bij declareren moet altijd een patiëntenkaart 

meegestuurd worden

• Maximale vergoeding € 1000 per verzekeringsjaar
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Belangrijk om te weten. 
Wat valt er niet onder de  
Dier & Zorg Reaal Verzekering

Bij Reaal Dier & Zorg vinden we het belangrijk dat de eigenaar weet waarvoor hij verzekerd is en ook waarvoor niet.  
Dat voorkomt teleurstelling achteraf.

Voor welke medische kosten ben je dan niet verzekerd?

•  (Vervolg) behandelingen van ziektes of aandoeningen waarvan de symptomen zijn ontstaan voordat  
de verzekering is afgesloten of tijdens de wachttermijn van 30 dagen. 

• Vervoer van het huisdier door bijvoorbeeld de dierenambulance.

• Dieetvoer en voedingssupplementen.

• Geneesmiddelen die niet in Nederland zijn geregistreerd.

• Verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld tandpasta en oor-reiniger.

•  Geneesmiddelen voor de bestrijding van infecties door parasieten zoals wormen, vlooien,  
teken en mijten, behalve als het valt onder de € 65 Preventief

• Chemische castratie.

• Medicijnen om loopsheid en krolsheid te voorkomen.

•  Medische kosten veroorzaakt door voortplanting en geboorte, en eventuele  
complicaties die hieruit kunnen voortkomen.

• Het plaatsen van de chip en het bijbehorende consult.

• Medicijnen voor de behandeling van overgewicht.

• Vachtbehandeling, inclusief het wassen.

• Het knippen van nagels en het verwijderen van wolfsklauwtjes / hubertusklauwtjes.

De eigenaar kiest zelf hoeveel hij vergoed wilt krijgen:  50%, 70% of 90%
De eigenaar kiest zelf of hij een Eigen Risico wil:  € 0, € 50, € 100 of € 150 per jaar

Samengesteld op basis van de informatie zoals deze in december 2017 bij Reaal Dier & Zorg bekend was.

Let op:
•  Dit overzicht is alleen bestemd voor intern gebruik en niet 

bestemd voor de eigenaar

•  Aan het overzicht kunnen geen rechten ontleend worden

•  Afhankelijk van de polis kan het zijn dat de eigenaar niet in 
aanmerking komt voor een vergoeding die wel is vermeld. 
Bijvoorbeeld omdat de maximum vergoeding al is bereikt

•  Als de eigenaar specifieke vragen heeft over wat er wel / 
niet vergoed wordt, kan hij contact opnemen met Reaal 
Dier & Zorg. Ons telefoonnummer is 072 518 02 80

•  Voorkom teleurstellingen. Doe NOOIT toezeggingen over 
vergoedingen. Dat kan alleen Reaal Dier & Zorg doen


