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voor ruiters, paardenbezitters en hippische beroepen
_______________________________________________________________________________________________________

Denk niet alleen aan uw paard, maar ook aan uzelf!!!
Rijden op paarden brengt risico’s met zich mee. Risico’s die de meeste verzekeraars niet of nauwelijks afdekken. Wedstrijdrisico’s en
zeker beroepsmatige wedstrijdsport worden namelijk door een aantal verzekeraars vermeden.
Maar ook als u werkt met paarden, zoals een hoefsmid, een therapeut, een instructeur, een manegehouder of pensionstalhouder,
loopt u een significant ongevalsrisico.
Deze Hippische Ongevallen verzekering is speciaal door ons in een collectiviteit ontworpen voor uzelf als paardenbezitter, ruiter,
menner of hippische beroepsuitoefenaar. Het is een Ongevallen verzekering die alle risico’s die verband houden met het rijden van
paarden en/of het werken met paarden wel volledig afdekt.
Het maakt ook niet uit of u de verzekering als particulier sluit of als beroepsuitoefenaar. In beide situaties wordt dekking geboden.
Dus ook beroepsmatige wedstrijdsport!
Naast de risico’s van het paardrijden of werken met paarden biedt deze verzekering u ook dekking voor alle ongevallen die u in het
dagelijkse leven loopt als u met andere zaken bezig bent, waaronder ook het besturen van een motorvoertuig.
De verzekering is van kracht over de gehele wereld, 24 uur per dag.
Een complete Ongevallenverzekering inclusief alle hippische risico’s.
De enige eis die geldt, is dat u in Nederland woont, ouder bent dan 16 jaar en niet ouder bent dan 70 jaar.

Wat kost deze verzekering?
De premie bedraagt slechts € 1,00 per € 1.000,00 verzekerd bedrag.
De keuze in verzekerde bedragen begint bij € 50.000,00 en loopt door tot 250.000,00
met stappen van iedere keer € 50.000,00.
Voor slechts € 50,00 per jaar bent u dus al verzekerd voor
€ 50.000,00 bij blijvende gehele invaliditeit.
U kunt de blijvende gehele invaliditeitsdekking ook nog uitbreiden met de rubriek
overlijden als gevolg van een ongeval.
Ook in deze rubriek geldt een premie van € 1,00 per € 1.000,00 verzekerd bedrag.

Wilt u meer informatie, surf dan naar:
www.uwpaardverzekeren.nl
of
www.equinerisk.com
Of bel met ons op; 013 – 46 86 300

Let op!
Deze verzekering is zeker geen vervanging voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering die u een daggeld uitkering
verstrekt en ook uitkeert bij tijdelijke ongeschiktheid. Deze verzekering heeft enkel de kenmerken van een Ongevallenverzekering en komt dus eenmalig tot uitkering bij blijvende invaliditeit.

