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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Hästförsäkring
– Utökad Veterinärvård

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen Utökad Veterinärvård ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom eller skada på din häst.
Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Maximal-, Begränsad- och Racing Veterinärvårdsförsäkring och innebär att respektive
veterinärvårdsförsäkring utökas att omfatta ytterligare kostnader.

Vad ingår i försäkringen?

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

•

läkemedel – djurläkemedel som är receptbelagd, av veterinär
ordinerad eller utlämnad.

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

•

veterinärens resor – ersättning med upp till 110 euro per
behandlingstillfälle för dina kostnader för veterinärens resor i
samband med att denne undersöker eller behandlar din häst

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

•

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

OBJEKT
häst – kan tecknas för alla typer av hästar från andra levnadsdygnet till och med det kalenderår hästen fyller 15 år
SKYDD
Försäkringen omfattar kostnader för:

djurambulans – i de fall det med hänsyn till sjukdomen/skadans
omfattning av veterinärmedicinska skäl varit nödvändigt att
använda sådan
avlivning och destruktion – kostnader för nödslakt, avlivning
och destruktion av din häst om detta enligt veterinärmedicinsk
expertis varit medicinskt motiverat, dock högst upp till 500 euro.
Separat kremering ersätts inte

Var gäller försäkringen?

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

Försäkringens omfattning, självrisk och ersättningsregler bestäms
av den grundläggande veterinärvårdsförsäkringen, Maximal-,
Begränsad- eller Racing Veterinärvård

Vad ingår inte i försäkringen?
kostnader för skadefall som förelegat när tilläggsförsäkringen
trädde i kraft, det vill säga inte heller för dolda fel; oavsett när
felet först kunnat iakttas

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER:
Försäkringsbelopp:
•

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

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 gäller livet ut

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

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
•

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

högst 11 000 euro per försäkringsår

Självrisk:
•

bestäms av den grundläggande veterinärvårdsförsäkringen,
Maximal-, Begränsad- eller Racing Veterinärvård
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