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Försäkringsvillkor HÄST 2008
Här presenterar vi information om hur din försäkring gäller. Det är viktigt att du studerar detta villkor tillsammans med
Allmänna villkor konsument och ditt försäkringsbrev. I de allmänna villkoren finns bland annat information om hur
man överklagar ett beslut i ett skadeärende.
När vi i hästvillkoret använder orden ”du” och ”din” menar vi – om inte annat sägs – både försäkringstagaren/ägaren.
Med ”vi” och ”oss” avses försäkringsgivaren. Det Dina-bolag vars namn och adress framgår av försäkringsbrevet
svarar normalt för försäkringsskyddet.
Dina Försäkring AB, Box 2372, 103 18 Stockholm (org.nr 516401-8029) svarar för hela försäkringsskyddet när
försäkringsstället ligger utanför det lokala försäkringsbolagets koncessionsområde. Detta är i så fall angivet i ditt
försäkringsbrev.

1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring
1.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till försäkrad häst om inget annat avtalats.
För såld eller på annat sätt avyttrad häst upphör försäkringen att gälla i och med att hästen övergår i annans ägo.
Även för häst som utan vårt medgivande annat än tillfälligtvis hyrts eller lånats ut, upphör försäkringen att gälla i och
med att hästen övergår i annans besittning.

1.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden.

1.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller – om inte annat framgår av försäkringsbrevet – inom Norden.
Foster & fölförsäkring gäller endast för skada som inträffat i Sverige.

1.4 Försäkrad häst
Försäkringen omfattar den häst som angivits i försäkringsbrevet. Hästen ska kunna identifieras genom hästpass eller
annan handling. Vid liversättning har vi rätt att begära att hästpasset skickas till oss innan vi betalar ut ersättning.
Försäkring kan tecknas för föl som uppnått två dygns ålder. För föl som försäkras före 60 dagars ålder och
försäkringen bibehålls, gäller försäkringen för s k dolda fel vid förbättring av försäkringsskyddet och vid en försäljning
om hästen fortsatt försäkras hos oss i Hel Livförsäkring.
Försäkring kan tecknas till och med det kalenderår då hästen uppnår 15 års ålder.
Livförsäkringen upphör att gälla vid förfallodagen det kalenderår då hästen uppnår 25 års ålder.
Hel veterinärvårdsförsäkring fortsätter att gälla med samma omfattning som tidigare då livförsäkringen upphör att
gälla.

1.5 Livförsäkringsbelopp
Det livförsäkringsbelopp som gäller för hästen framgår av gällande försäkringsbrev och ska högst motsvara hästens
marknadsvärde. Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning som kan betalas ur försäkringen.
Livförsäkringsbeloppet sänks årligen vid försäkringsårets början från och med det kalenderår då hästen uppnår 16
års ålder. Sänkningen sker med 20 procent av gällande försäkringsbelopp och avrundas nedåt till närmaste 100-tal
kronor.

1.6 Brand
Alla hästförsäkringar gäller för skada vid brand.

1.7 Djur som kommit bort
Betalas ersättning för en häst som kommit bort blir vi ägare till hästen. Om hästen återfinns är du skyldig att
underrätta oss. Vill du behålla hästen måste du återbetala försäkringsersättningen.
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1.8 Karenstid
Försäkringen gäller inte för sjukdom eller skada som påbörjats inom 20 dagar efter att försäkringen trätt i kraft.
För föl under 60 dagars ålder gäller en karenstid om fem dagar. Karenstiden gäller även vid utvidgning av
försäkringsskyddet.
Betalar du premien efter det att försäkringen upphört ses betalningen som en ny försäkringsansökan på samma
villkor från och med dagen efter betalningen och med den karenstid för sjukdomar som gäller det enskilda villkoret.
Vid skada genom yttre våld gäller ingen karenstid.
Vid direkt överflyttning av gällande försäkring med samma omfattning från annat försäkringsbolag eller annan
försäkringstagare gäller ingen karenstid.

1.9 Ändring av villkoren under försäkringstiden
Vi har rätt att ändra villkoren under försäkringstiden om det finns synnerliga skäl. Ett exempel är när det under
försäkringstiden framkommer att försäkrad häst har eller har haft skador och sjukdomar som visat symptom före
försäkringens början och vi med kännedom om dessa symptom skulle ha påfört försäkringen en särskild begränsning
(reservation).
Om villkoren ändras ska vi meddela dig skriftligen.

1.10 När premien ska betalas
Vid en nytecknad försäkring ska premien betalas inom 14 dagar från den dag då premieavin skickades. Detta gäller
inte om försäkringen ska börja gälla enligt särskilt avtal om omedelbar premieinbetalning.
Vid tilläggspremie om försäkringen ändrats under försäkringsperioden ska premien också betalas inom 14 dagar från
den dag då premieavin skickades.
Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på den nya periodens begynnelsedag. Den behöver dock inte
betalas tidigare än en månad från den dag då premieavin skickades.
Premien behöver inte i något fall betalas före den förfallodag som har angivits på fakturan.

1.11 Återbetalning av premie
Om försäkringen upphör innan den avtalade försäkringstiden, behöver du bara betala den premie som skulle ha
betalats om försäkringen hade tecknats för denna kortare tid. Vi har då rätt att beräkna premien enligt korttidspremie
där den första månaden kostar 20 % av årspremien och sedan 10 % av årspremien för varje därefter påbörjad
månad som försäkringen har varit gällande.

1.12 Omedelbar premieinbetalning
Vi har rätt att begära omedelbar premiebetalning. Denna innebär att försäkringen blir gällande först klockan 00.00
dagen efter den dag då försäkringen betalas eller att premien ska betalas innan försäkringstiden börjar.

1.13 Begränsningar i försäkringens omfattning
Försäkringen (både liv och veterinärvård) omfattar inte sjukdomar eller skador som har förelegat eller påbörjats före
försäkringstiden eller före en utvidgning av försäkringsskyddet. Denna begränsning gäller även för följder av sådana
sjukdomar eller skador och även för dolda fel (se dock punkt 1.4 ovan). Veterinärmedicinsk erfarenhet ligger till grund
för bedömningen av när en sjukdom eller skada ska anses ha påbörjats. Friskrivningen gäller fastän skadehändelsen
är känd av bolaget och detta oberoende av om avtalet påförts någon särskild begränsning (reservation).

1.14 Särskilda begränsningar (reservationer)
Har försäkringen påförts en särskild begränsning (reservation), omfattar begränsningen även följder av sjukdomar,
skador eller andra skadehändelser som avses med begränsningen.

1.15 Komplikationer till behandling som försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för komplikationer till åtgärder som inte omfattas av försäkringen, med undantag för
komplikationer till kastration och vaccination.
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1.16 Dina skyldigheter om hästen blir sjuk eller skadad
Du är skyldig att iaktta de lagar och föreskrifter som finns för att förebygga eller begränsa skada på djur.
Du måste
• behandla hästen väl och skydda den mot onödigt lidande och sjukdom. Du ska också se till att den får
tillräckligt med foder och vatten samt daglig tillsyn.
• följa lagar, förordningar och föreskrifter som har till syfte att förebygga sjukdomar och skador på djur. Du
måste också följa beslut och förelägganden av veterinär eller myndighet.
• ge hästen nödvändig vård. Om hästen insjuknar eller skadas eller visar symtom på sjukdom, tecken på slöhet
eller avmagring måste du snarast uppsöka eller tillkalla veterinär.
• följa anvisningar och rekommendationer av veterinär avseende vård (behandling och eftervård) och
rehabilitering av hästen.
• uppsöka eller tillkalla veterinär igen om hästens hälsa inte förbättras under pågående behandling, vård och
rehabilitering.
Har du inte följt ovanstående kan ersättningen nedsättas helt eller delvis enligt bestämmelserna i
försäkringsavtalslagen. Det viktiga är vilka möjligheter hästen enligt veterinärmedicinsk expertis skulle ha haft att
förbli frisk, tillfriskna eller leva vidare om föreskrifterna hade följts. Vi har rätt att besiktiga försäkrade hästar samt
inhämta upplysningar om hästen av veterinär.

1.17 Din skyldighet att medverka vid skaderegleringen
Du är skyldig att medverka i utredningen av skadehändelsen och lämna oss all information av betydelse för
bedömningen av försäkringsfallet.
Du ska vid skadeanmälan lämna en utförlig redogörelse för den inträffade skadehändelsen. I förekommande
fall måste du visa upp veterinärintyg, journalutdrag, undersökningsresultat, kvitton, fakturor, polisrapporter etc.
Samtliga kostnader måste vara utförligt specificerade. Intyg får inte vara upprättade av jäviga personer. Du ger Dina
Försäkringar rätt att inhämta uppgifter direkt från veterinären.
Du måste även meddela om du är momsredovisningsskyldig samt om skadehändelsen omfattas av någon annan
försäkring även om du inte anmält händelsen till det andra försäkringsbolaget.

1.18 Avlivningstillstånd
Bedömer behandlande veterinär att det är aktuellt att avliva ditt djur, ska du eller veterinären kontakta oss för att vi
ska ges möjlighet att besiktiga djuret eller samråda med behandlande veterinär.
Vid akuta skador då veterinären tillstyrker omedelbar avlivning gäller inte ovanstående.

1.19 Obduktion
Har hästen dött eller avlivats utan att diagnos kunnat fastställas skall du kontakta oss för avgörande om obduktion
ska genomföras. I de fall vi begär att hästen ska obduceras ersätter vi obduktionen. Självrisk avgår inte.

1.20 Trafikolyckor
Har hästen skadats vid en trafikolycka måste du till oss lämna uppgifter om förare, fordonets registreringsnummer
och försäkringsbolag. Skadan ska också polisanmälas. Vid smitningsolycka ska du av polisen begära en s k
minnesanteckning och bifoga skadeanmälan.

1.21 Direktreglering
Direktreglering innebär att kliniken anmäler skadehändelsen till oss i ditt ställe. Du måste medverka till att kliniken
kan lämna all information om hästens sjukdoms- och behandlingshistorik samt övriga omständigheter kring
skadehändelsen. Om skadehändelsen omfattas av försäkringen betalas ersättning direkt till kliniken. Du betalar då
bara de kostnader som försäkringen inte gäller för. Vi kan neka att göra en direktreglering om vi finner att det inte är
möjligt.

1.22 Värdering av häst
Djur värderas till marknadsvärdet. Med marknadsvärdet avses vad det omedelbart före försäkringsfallet skulle ha
kostat att köpa ett likvärdigt djur. Härvid bortser vi från de sjukdomar och skador som har föranlett försäkringsfallet
och som har uppkommit efter försäkringstidens början.

1.23 Överförsäkring
En skadeförsäkring får inte medföra att du gör vinst. Därför betalas inte högre ersättning än vad som motsvarar din
förlust, även om det avtalade försäkringsbeloppet skulle vara högre.
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1.24 Ersättning från allmänna medel
Utgår ersättning av allmänna medel och denna inte uppgår till fulla värdet, ersätter vi mellanskillnaden, dock högst
försäkringsbeloppet.

1.25 Dubbelförsäkring
Du måste underrätta oss vid skada om samma häst har försäkrats hos flera försäkringsbolag. Detta gäller oavsett
om skadehändelsen har anmälts till det andra bolaget eller inte. Vid dubbelförsäkring är vi ansvariga enligt
bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.

2. Hel Livförsäkring
2.1 Försäkringens omfattning
Du kan få ersättning om hästen
dör, insjuknar eller skadas så svårt att den enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt förlorat sin användbarhet som
rid-, avels- eller brukshäst och därför måste avlivas. Vi har rätt att anvisa veterinär.
Du kan få ersättning med del av livförsäkringsbeloppet
om hästen insjuknar eller skadas så svårt att den enligt veterinärmedicinsk expertis kan leva vidare ur
djurskyddssynpunkt. Hästen ska då triangelmärkas enligt våra anvisningar. Ersättning betalas först sedan vi
mottagit bevis om utförd märkning. Hästen får därefter aldrig tävlas eller tränas för tävling. Säljs hästen ska köparen
informeras om överenskommelsen med oss.
Du kan få ersättning om hästen
blir stulen eller kommer bort och inte återfinns inom tre månader. Försvinnandet ska omgående anmälas till polisen
och annonseras i lokaltidning eller lokalradio.

2.2 Begränsningar
Du får inte ersättning för
• häst som tränas för eller deltar i trav- och galopptävlingar. Undantaget gäller inte ponnytravare.
• beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani, headshaking eller andra ovanor.
• stelkramp om hästen varit otillräckligt vaccinerad.
• avlivning eller oanvändbarhet av avelshygieniska skäl.

2.3 Försäkringsbelopp
Livförsäkringens försäkringsbelopp framgår av försäkringsbrevet. Se dock avsnitt 1.5 beträffande reducering av
försäkringsbeloppet på grund av hästens ålder.

2.4 Självrisk
För livförsäkringen gäller ingen självrisk.
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3. Hel Veterinärvårdsförsäkring
Försäkringen kan tecknas som ett tillägg till Hel eller Begränsad Livförsäkring eller tecknas separat. Den ersätter
kostnader som avser undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid olyckshändelse eller sjukdom.
Behandlingen ska vara medicinskt motiverad och utföras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har rätt att
anvisa veterinär.

3.1 Försäkringens omfattning
Särskilda regler gäller för följande åtgärder:
• Sjukbeslag ersätts vid hovbensfraktur, hovbensfissur, strålbenshälta, hovbensostit, hålvägg, hovböld, spiktramp,
hornspricka eller traumatiska hovskador. Behandlingen ersätts om den skett på klinik eller på remiss från
veterinär till hovslagare. Remissen ska bifogas skadeanmälan.
• Vid fång ersätts det första sjukbeslaget.
• Akupunktur och kiropraktik ersätts om den utförs av veterinär som genomgått godkänd utbildning.
• Obduktion ersätts om vi begärt att sådan ska utföras.
• Tandvård ersätts endast vid rotspetsabcess eller akut tandfraktur som involverar käkbenet.
• Osteochondrosoperation ersätts om hästen visar sjukdomssymptom (hälta och/eller gallor).
• MR-, CT-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) samt scintigrafiundersökning kan ersättas efter
kontakt mellan oss och behandlande veterinär.
• Djurambulans ersätts med högst 10 000 kr per försäkringsperiod. Ersättning betalas i de fall veterinär förordat
ambulanstransport i syfte att rädda hästens liv.
• Ersättning utgår för medicin och förbandsmateriel på apotek eller utlämnat av veterinären, dock endast i direkt
samband med ersättningsbar skada och med högst 3 000 kr per försäkringsperiod.

3.2 Begränsningar
Du får inte ersättning för
• behandling av stelkramp om hästen är otillräckligt vaccinerad.
• förebyggande vård.
• resor, transport av hästen och inackordering.
• kastration eller klapphingstoperation.
• behandling där avsikten är att få sto dräktigt, till exempel livmodersköljning, provtagning eller allmän behandling.
• alternativ behandling.
• fakturering och intygsskrivning.
• jourkostnader där det inte varit medicinskt motiverat med vård under jourtid.
• receptbelagda eller receptfria läkemedel från apotek samt läkemedel som veterinären lämnat ut. Medicinskt foder
och andra produkter ersätts heller inte. Se dock undantag under punkten 3.1.
• avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning. Obduktion ersätts dock om vi har begärt den.
• moms för momsredovisningsskyldiga.
• behandling av häst som tränas för eller deltar i trav- eller galopptävlingar.

3.3 Högsta ersättning
Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är den högsta ersättning vi betalar ut per försäkringsår.
Föl vid sidan av sto som har Hel Veterinärvårdsförsäkring omfattas av stoets försäkring under 30 dygn efter födseln.
Högsta ersättning per försäkringsår är försäkringsbeloppet enligt försäkringsbrevet. Om både sto och föl behandlas
avgår en självrisk för stoet och en för fölet.

3.4 Självrisk och självriskperiod
Självrisken är uppdelad i en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Grundsjälvrisken är 1 800 kr och den rörliga
självrisken är 20 procent av de kostnader som överstiger grundsjälvrisken.
Kostnaderna räknas till det försäkringsår under vilket försäkringsfallet har inträffat.
Självriskperioden är fyra månader. Från varje självriskperiod avgår en grundsjälvrisk. Vid flera diagnoser under
samma självriskperiod avgår endast en grundsjälvrisk.
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4. Begränsad livförsäkring
4.1 Försäkringens omfattning
Du kan få ersättning om hästen
• dör på grund av en sjukdom eller olyckshändelse.
• akut insjuknar så svårt att den måste avlivas.
• skadar sig så svårt genom en olyckshändelse att den måste avlivas i samband med denna.
• blir stulen eller kommer bort och inte återfinns inom tre månader. Försvinnandet ska omgående anmälas till
polisen och annonseras i lokaltidning eller lokalradio.
Hästen måste ha insjuknat eller skadats så svårt, att vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte kan leda till att
hästen har möjlighet att leva vidare. Vi har rätt att anvisa veterinär.

4.2 Begränsningar
Du får inte ersättning för
• hältor, rörelsestörningar samt sjukdomar i hals och rygg, inte heller för akutisering av dessa.
• utvecklingsrubbningar.
• kroniska luftvägssjukdomar eller akutisering av dessa.
• frakturer eller fissurer med artrosförändringar.
• beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani, headshaking eller andra ovanor.
• sjukdomar eller skador som medför nedsättning eller förlust av hästens prestationsförmåga eller användbarhet.
• stelkramp om hästen varit otillräckligt vaccinerad.
Begränsningarna gäller även om hästen måste avlivas av djurskyddsskäl.

4.3 Försäkringsbelopp
Livförsäkringens försäkringsbelopp framgår av försäkringsbrevet. Se dock avsnitt 1.5 beträffande reducering av
försäkringsbeloppet på grund av hästens ålder.

4.4 Självrisk
För livförsäkringen gäller ingen självrisk.

5. Begränsad veterinärvårdsförsäkring
Försäkringen kan tecknas som ett tillägg till Hel eller Begränsad Livförsäkring men kan inte tecknas separat. Den
upphör vid samma tidpunkt som hästens livförsäkring. Behandlingen ska vara medicinskt motiverad och utföras
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har rätt att anvisa veterinär.

5.1 Försäkringens omfattning
Du kan få ersättning om hästen behandlas för
• traumatiska frakturer eller fissurer i benvävnad utan tecken på tidigare skador eller förändringar.
• kolik och bukingrepp.
• akuta sårskador.
• kejsarsnitt i avsikt att rädda stoets liv.

5.2 Begränsningar
Du får inte ersättning för
• andra sjukdomar eller skador än vad som anges i stycket ovan.
• resor, transport av hästen och inackordering.
• jourkostnader där det inte varit medicinskt motiverat med vård under jourtid.
• receptbelagda eller receptfria läkemedel från apotek samt läkemedel som veterinären lämnat ut. Medicinskt foder
och andra produkter ersätts heller inte.
• avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning. Obduktion ersätts dock om vi har begärt den.
• moms för momspliktiga.

5.3 Högsta ersättning
Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är den högsta ersättning vi betalar ut per försäkringsår.

5.4 Självrisk och självriskperiod
Självrisken är uppdelad i en grundsjälvrisk och en rörlig självrisk. Grundsjälvrisken är 1 800 kr och den rörliga
självrisken är 20 procent av de kostnader som överstiger grundsjälvrisken.
Kostnaderna räknas till det försäkringsår under vilket försäkringsfallet har inträffat.
Självriskperioden är fyra månader. Från varje självriskperiod avgår en grundsjälvrisk. Vid flera diagnoser under
samma självriskperiod avgår endast en grundsjälvrisk.
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6. Foster & fölförsäkring
Försäkringen kan tecknas tidigast från 40 dagars dräktighet och omfattar skadehändelse i Sverige för foster eller
föl till det sto som är angivet i försäkringsbrevet. Senare än 60 dagar före beräknad fölning kan försäkringen inte
tecknas.
Försäkring tecknas för sto som fyllt tre år och som inte fyllt 20 år.
Försäkring tecknas inte för sto som erhållit ersättning ur denna eller motsvarande försäkring i annat bolag två gånger
eller mer.

6.1 När försäkringen gäller
Försäkringen börjar gälla
efter en karenstid på fem dagar efter tecknandet. Vid resorption där giltigt dräktighetsintyg finns gäller försäkringen
utan karens.
Försäkringen upphör
när fölet blivit enskilt försäkrat och senast då det blivit 30 dagar gammalt.

6.2 Försäkringens omfattning
6.2.1 Du kan få ersättning med försäkringsbeloppet
•
•
•
•

om stoet förlorar sitt foster genom bevisad kastning.
om fölet dör i samband med förlossningen eller inom 30 dagar efter födelsen.
stoet dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olyckshändelse.
resorbering, dvs uteblivet föl, om stoet varit dräktigt genom.
o ultraljudsundersökning från tidigast 40:e dräktighetsdygnet.
o manuell dräktighetsundersökning från tidigast 90:e dräktighetsdygnet.
o blodprovsundersökning från tidigast 110:e dräktighetsdygnet.
Intyget ska vara högst fem dagar gammalt vid tecknandet av försäkringen.

6.2.2 Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader
som avser undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid olyckshändelse eller sjukdom hos fölet före 30
dagars ålder. Behandlingen ska vara medicinskt motiverad och utföras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi
har rätt att anvisa veterinär.

6.3 Begränsningar
Du får inte ersättning för
• tvillingföl i det fall något föl överlever.
• föl som omfattas av annan försäkring.
• resor, transport av hästen och inackordering
• jourkostnader där det inte varit medicinskt motiverat med vård under jourtid.
• receptbelagda eller receptfria läkemedel från apotek samt läkemedel som veterinären lämnat ut. Medicinskt foder
och andra produkter ersätts heller inte.
• avlivning, obduktion (om inte vi har begärt den), destruktion, kremering eller nedgrävning.
• moms för momsredovisningsskyldiga.

6.4 Högsta ersättning
Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet och är den ersättning vi betalar enligt 6.2.1 ovan. Den högsta
ersättning vi betalar för veterinärvårdskostnader enligt 6.2.2 ovan är 25 000 kr.

6.5 Självrisk
Om vi ersätter veterinärvårdskostnader drar vi självrisk. Självrisken är uppdelad i en grundsjälvrisk och en rörlig
självrisk. Grundsjälvrisken är 1 500 kr och den rörliga självrisken är 20 procent av de kostnader som överstiger
grundsjälvrisken.
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