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1.1 Wat als er schade plaatsvindt voor de begindatum van de aangevraagde verzekering?
In bepaalde gevallen keren wij een bedrag uit vóór de begindatum van de verzekering. Er moet dan wel voldaan worden aan 
de voorwaarden die in deze aanvullende voorwaarden worden genoemd. Dit noemen we een voorlopige dekking. 

1.2 Wanneer begint de voorlopige dekking?
Op het moment dat u:
• Online een voorlopige dekking heeft aangevraagd;
• Online een aanvraag heeft ingediend;
• Een ondertekend aanvraagformulier heeft ingediend. 

1.3 Voor welke verzekerde waarde is er een voorlopige dekking?
Er is Voorlopige dekking voor de verzekerde waarde die u heeft aangevraagd, met een maximum van €25.000,-. 
Als u een hogere waarde heeft aangevraagd, is er dus voorlopige dekking voor €25.000,-. 

1.4 Vanaf welk moment is er volledige dekking als ik meer dan €25.000,- heb aangevraagd?
In eerste instantie is er een voorlopige dekking voor maximaal €25.000,-. Pas wanneer wij u een bericht sturen dat een hoger 
aangevraagd bedrag akkoord is, gaat deze dekking in. Tenzij wij u een ander voorstel hebben gedaan. 

1.5 Wanneer keren wij uit op grond van de voorlopige dekking?
Wij keren tijdens de duur van de voorlopige dekking alleen uit als wij dat op grond van de voorwaarden die gelden voor 
de Calamiteitenverzekering (C-tarief) ook zouden doen. Kijk in de verzekeringsvoorwaarden (geldend per 1-1-2021) wanneer 
wij uitkeren. 

1.6 Wat betaalt u voor de voorlopige dekking?
U betaalt geen extra premie voor de voorlopige dekking. 

1.7 Wanneer stopt de voorlopige dekking?
De voorlopige dekking stopt op de begindatum van uw verzekering, of eerder in de volgende gevallen:

1.  21 dagen na afgifte van de voorlopige dekking;
2.   Als wij u een bericht sturen waarin wij u melden dat wij de voorlopige dekking stopzetten;
3.  Als u naar aanleiding van de acceptatie een nieuw voorstel van ons krijgt met een aangepaste premie of   
 aangepaste voorwaarden. Het geoffreerde voorstel is dan van kracht, mits u binnen 14 dagen ne verzending van  
 het voorstel akkoord gaat;
4.  Als wij u een bericht sturen waarin wij u melden dat wij om veterinaire of andere redenen uw aanvraag niet kunnen  
 accepteren;
5.  Als u de aanvraag voor de verzekering intrekt.
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