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Hästförsäkring 
– Foster- och fölskydd 

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

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen Foster och fölskydd kan tecknas även om stoet inte har någon försäkring hos Ömsen alternativt som ett tillägg till försäkringar
na Maximal, Begränsad och Racing Liv och/eller till Katastrof. 

Vad ingår i försäkringen? 

OBJEKT 

✓  foster eller föl till det sto som står angivet i försäkringsbrevet  

✓  sto – som har fera användningsområden från att stoet fyllt 3 år 
tills kalenderåret stoet fyller 18 år, skyddet kan tecknas från 40:e 
dräktighetsdagen fram till 30 dagar före beräknad fölning 

SKYDD 

✓  livförsäkring under dräktigheten – foster/föl förloras till följd av:  

• bevisad kastning eller till följd av förlossningskomplikationer 
efter 41:a dräktighetsdagen 

• till följd av att stoet insjuknar eller skadas så allvarligt efter 
41:a dräktighetsdagen att fölet dör eller enligt veterinärme
dicinsk expertis måste avlivas 

• resorbering om stoet bevisligen befunnits dräktig under 
försäkringsperioden genom en dräktighetsundersökning 

✓  livförsäkring efter födelsen – ersättning med upp till försäk
ringsbeloppet om ett foster/föl förloras till följd av: 

• om föl insjuknar eller skadas så allvarligt att det dör eller 
måste avlivas inom dess 30:e levnadsdag på grund av 
skada, sjukdom eller medfött fel 

✓  obduktion – du måste låta obducera stoet och/eller fölet om 
det har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdomen 
eller skadeorsaken har kunnat fastställas. Du kan få ersättning 
med upp till 500 euro för dina kostnader för obduktion samt 
transport av hästen till obduktionen, när det är Ömsen som 
begärt obduktionen 

✓  veterinärvård för föl – ersättning med upp till 11  000 euro för 
dina kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vår
dar ditt föl för en sjukdom eller skada inom dess 30:e levnads
dag. För nedanstående behandlingar gäller följande: 

• tandvård – ersättning för behandlingskostnader av rotspet
sabcess och akut tandfraktur 

• sjukbeslag – ersättning med upp till 500 euro per försäk
ringsår för sjukbeslagskostnader, om behandlingen avser 
fång, hovbensostit, hovbensfraktur, hovbensfssur, hålvägg, 
hovböld, spiktramp, hornspricka eller traumatiska hov
skador  

• benkorrigering 

• MR-, CT-undersökningar och scintigraf – i överens
kommelse med Ömsen, kontakta alltid oss först 

✓  läkemedel – ersättning för dina kostnader för receptbelagda 
djurläkemedel som veterinären ordinerar eller utlämnar i sam
band med att denne undersöker eller behandlar fölet inom dess 
30:e levnadsdag 

✓  djurambulans – ersättning för dina kostnader för transport av 
fölet med djurambulans, inom dess 30:e levnadsdag, när det 
enligt veterinärmedicinsk expertis har varit nödvändigt att anlita 
ambulansen 

✓  avlivning och destruktion – ersättning med upp till 500 euro för 
dina kostnader för nödslakt, avlivning och destruktion av fölet 
inom dess 30:e levnadsdag 

Var gäller försäkringen? 

• försäkringsfall som inträfar på Åland/i Finland eller i Sverige 

Vad ingår inte i försäkringen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X   om stoet dör eller avlivas p.g.a. skadefall som förelegat före 
försäkringens tecknande 

 Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker?  

 om fölet omfattas av annan enskild liv och/eller användbarhets
försäkring 

 vid ferbörd i de fall något föl överlever 

 om stoet vid betäckningstillfället var under 3 år eller över 20 år 

 om det under stoets livstid betalats ersättning två gånger, denna 
begränsning gäller inte om föl dör eller måste avlivas på grund 
av skadefall orsak ade av yttre våld 

Du kan inte få ersättning för veterinärkostnader till följd av: 

 förebyggande vård 

 stelkramp, om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationer 

 kastration eller klapphingstoperation  

 hovslageriarbete i annat syfte än sjukbeslag 

 tandvård 

 beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor 

 medicinskt foder 

 försäljningsvaror 

 jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte varit 
nödvändigt och medicinskt motiverat att ge hästen vård under 
jourtid 

 fakturerings, intygsskrivning och likvärdiga kostnader 

 mervärdesskatt för den som är momsredovisningsskyldig 

 alternativ behandling 

 transport av fölet eller andra resor 

 separat kremering 

•• 
Onisen 
FÖRSÄKRINGAR 

Försäkringen ersätter inte 

https://omsen.ax


ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER: 

Försäkringsbelopp: 

• ska motsvara erlagda kostnader för betäckningen 

Självrisk: 

• livskadeutbetalning har ingen självrisk 

• veterinärkostnader har en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk på 
kostnader som överstiger grundsjälvrisken 

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 

• om det inträfar 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 

När och hur ska jag betala? 

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

• premien betalas senast på förfallodagen 

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 upphör att gälla enligt överenskommelse, vanligast 
är att försäkringen upphör i samband med tecknandet av fölets 
egna veterinärvårdsförsäkring, senast vid fölets 30:e levnadsdag 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•• 
Onisen 
FÖRSÄKRINGAR 

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

• Vi kan säga upp försäkringen om 

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

• Du inte har betalat premien i tid 
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