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In dit overzicht zie je wat je per ziektekostenpakket vergoed krijgt. Kijk voor alle details in de polisvoorwaarden. Bij
de behandeling van een declaratie zijn de polisvoorwaarden altijd leidend.

Wij vergoeden 80%
OHRA betaalt per declaratie 80% van de kosten. Houd er dus rekening mee dat 20% van de kosten voor jouw  
rekening komt. Bij de aanvullende verzekeringen zijn er wel een paar uitzonderingen. Kijk daarvoor op de 
volgende pagina.

Hoe berekenen wij welk bedrag je krijgt uitgekeerd?
Als je een nota declareert wordt eerst de eigen bijdrage ingehouden. Als er ook een eigen risico geldt dan wordt 
van het resterende bedrag het eigen risico of het restant daarvan ingehouden. Geldt er een maximaal verzekerd 
bedrag of maximale vergoeding? Dan passen wij eerst de eigen bijdrage toe dan de maximering en daarna uw 
eigen risico of het restant daarvan. Het resterende bedrag keren wij uit.

Nog even wachten
Je hebt te maken met een wachttijd. Dat betekent dat in de eerste 30 dagen nadat je verzekering is ingegaan, 
niet alles wordt vergoed. Lees hier meer over de wachttijd.

Vergoedingen en behandelingen Basis Plus Top

Maximale vergoeding per verzekeringsjaar € 3.000,- € 4.000,- € 6.000,-

Ziektenkosten

Eigen risico per verzekeringsjaar: hond € 50,- € 50,- € 50,-

Eigen risico per verzekeringsjaar: kat € 30,- € 30,- € 30,-

Consult dierenarts/specialist € 100,-* € 150,-* € 200,-*

Operaties en narcose

Opname en verpleging in een dierenkliniek

Aanschaf en plaatsen van een identificatiechip

Onderzoeken, zoals echo, röntgen,  
bloedonderzoek, MRI

Medicijnen

Dwang- en sondevoeding

De medicinale behandeling van tumoren

Bloedtransfusie

Verwijderen van wolfs- en hubertusklauwtjes

Medische hulpmiddelen, zoals verband, 
insulinepen, orthopedische schoen

Diagnostiek en behandeling van alle
aandoeningen aan heupen en ellebogen

Euthanasie

* Maximale vergoeding per verzekeringsjaar

Vergoedingenoverzicht Huisdierenverzekering
OHRA Schadeverzekeringen

https://www.ohra.nl/huisdierenverzekering/polisvoorwaarden
https://www.ohra.nl/huisdierenverzekering/dekking/kenmerken?gsa=wachttijd%20huisdierverzekering
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Aanvullende dekkingen (extra af te sluiten) Basis Plus Top

max. vergoeding
per verzekeringsjaar

max. vergoeding
per verzekeringsjaar

max. vergoeding
per verzekeringsjaar

1. Vaccinatie en gebit

Vaccinatie en/of titerbepaling € 50,- € 75,- € 100,-

Controle/reiniging van het gebit € 50,- € 100,-

Behandelen tandbederf € 150,- € 200,- € 250,-

Tanden en kiezen trekken € 150,- € 200,- € 250,-

Wortelkanaalbehandeling € 150,- € 200,- € 250,-

2. Aanvullend (incl. sterilisatie/castratie)

Chirurgische sterilisatie/castratie 60% van kosten
max. € 300,-**

60% van kosten
max. € 300,-**

60% van kosten
max. € 300,-**

Chemo-, laser-, radiotherapie 50% van kosten 50% van kosten 100% van kosten

Fysiotherapie en hydrotherapie € 150,- € 200,- € 250,-

Gedragstherapie € 150,- € 200,- € 250,-

Homeopathie € 150,- € 200,- € 250,-

Chiropractie, osteopathie en  
orthomanuele therapie

€ 150,- € 200,- € 250,-

Acupunctuur, alternatieve geneeswijzen € 150,- € 200,- € 250,-

3. Reis

Je bent buiten Nederland verzekerd in alle 
landen van de wereld

€ 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-

4. Crematie

Kosten en vervoer € 250,-** € 250,-** € 250,-**

** Hiervoor is geen eigen bijdrage van toepassing.
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Aanvullende dekkingen

Aanvullend op de dekking vanuit het Basis-, Plus- en Top-pakket kan je jouw huisdier extra verzekeren.
Bijvoorbeeld voor het gebit, castratie of wanneer je viervoeter zorg nodig heeft in het buitenland.

Op deze pagina vind je alle aanvullende dekkingen.


