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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Hästförsäkring

– Livförsäkring Maximal Liv och Användbarhet

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Maximal Liv och Användbarhet ersätter om din häst insjuknar eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis inte kan
leva vidare. Du kan även erhålla ersättning för det fall hästen förlorar sin användbarhet som rid- eller brukshäst.

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
häst – från andra levnadsdygnet tills det kalenderår hästen fyller
15 år och anges i försäkringsbrevet, inte trav-, galopp-, och
montéhästar så länge de tränas för trav respektive galopp

Försäkringen gäller inte
för stulen eller försvunnen häst då hästen befunnit sig utanför
Norden
karenstid – 20 dagar för häst och 8 dagar för föl, vid skador
orsakade av yttre våld tillämpas ingen karenstid

SKYDD
livförsäkring – om hästen insjuknar eller skadas så svårt att den
dör eller måste avlivas enligt veterinärmedicinsk expertis. Gäller
även om hästen försvunnit eller blivit stulen då den befann sig
inom Norden. Även brand omfattas
hela livbeloppet vid förlorad användbarhet – ersätts om hästen
insjuknar eller skadas så allvarligt att den varaktigt förlorar sin
användbarhet som rid- eller brukshäst. Skadan eller sjukdomen
måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte gör att hästen skulle kunna användas
som rid- eller brukshäst. Hästen ska då avlivas. Med varaktigt
förlorad användbarhet som rid- eller brukshäst menas att hästen
för all framtid förlorat sina förutsättningar att utföra de moment
som förekommer i de lättaste tävlingsklasserna
delersättning vid förlorad användbarhet – livbelopp över 1 500
euro då häst varaktigt förlorat sin användbarhet som rid- eller
brukshäst, men kan leva vidare ur djurskyddssynpunkt. Hästen
ska då triangelmärkas. Det är veterinärmedicinsk expertis som
avgör om hästen ur djurskyddssynpunkt kan leva vidare

skada som försäkringstagaren, den hen satt i sitt ställe eller en
närstående till försäkringstagaren orsakat
genom grov vårdslöshet, grov vanvård

•

djurplågeri eller skada som till någon del orsakats med
uppsåt

begränsning (reservation) som påförts försäkringen medför att
försäkringen inte omfattar följderna av sjukdom, skador eller
andra skadehändelser som avses med begränsningen
Du kan inte få ersättning för häst som dött, avlivats eller dömts ut
på grund av:
beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor
stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationer
bristande eller upphörd avelsduglighet
oanvändbarhet av avelshygieniska skäl
Du kan inte få ersättning för kostnader för:
avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning;
om inte Ömsen har begärt obduktionen

Var gäller försäkringen?

ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER:
Försäkringsbelopp:

Fullt ut:
•

i Norden

•

högst 1 år då den befinner sig i: Belgien, Frankrike, Nederländerna,
Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien,
Tyskland och Österrike

Begränsad Liv:
•

•

högst 1 år då den befinner sig i: Argentina, Kanada, Chile,
Cypern, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Malta, Italien, Polen,
Portugal, Spanien, Tjeckien, Ungern eller USA

Om din häst vistas i annat land än någon av ovanstående länder,
gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har
avtalats med oss

Vad ingår inte i försäkringen?
skadefall som förelegat eller påbörjats när försäkringen trädde i
kraft eller vid en utvidgning av försäkringsskyddet, samt skadefall
som uppstår till följd av behandling av ovannämnda skadefall

•

motsvarar högst hästens marknadsvärde, vilket fastställs med
ledning av normalt inköpspris, avels- och tävlingsmeriter

•

försäkringsbeloppet sänks årligen med 20 % från det kalenderår
hästen fyller 16 år, dock understiger livbeloppet aldrig 500 euro

Självrisk:
•

ingen självrisk

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Vilka är mina skyldigheter?
•

lämna korrekta uppgifter vid ansökan om försäkring eller ut
vidgning av försäkringsskyddet

•

meddela oss om uppgifter förändras såsom marknadsvärdet på
din häst

•

iaktta försäkringens föreskrifter samt följa lagar, förordningar och
föreskrifter som har till syfte att förebygga sjukdomar och skador
på din häst

•

när köpet är klart får Du försäkringsbrevet och övriga handlingar

•

Du uppmanas att kontrollera att uppgifterna stämmer och vid
eventuella felaktigheter bör Du kontakta oss för rättelse

•

försäkringen upphör det kalenderår hästen fyller 23 år

Hur kan jag säga upp avtalet?

•

om det inträffar din häst något som medför att du har möjlighet
till ersättning ur din försäkring ska du snarast kontakta oss för att
göra en skadeanmälan

•

•

Du har 12 månader, beräknat från fakturans besöksdatum, på dig
att lämna ersättningsanspråk

Du får när som helst säga upp försäkringen skriftligen, varpå den
upphör med omedelbar verkan. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon

•

Vi kan säga upp försäkringen om

•

vid ersättningsansökan ska Du bistå oss i den utsträckning som
krävs för att utredning av vårt ansvar ska kunna ske

När och hur ska jag betala?
•

premien kan betalas i en eller flera rater, beroende på vad vi
kommer överens om

•

premien betalas senast på förfallodagen

•

Du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synnerligen vägande skäl, exempelvis om Du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

Du inte har betalat premien i tid
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