HÄSTGÅRDSFÖRSÄKRING

Hästgård 2008
Gäller från 2008-04-01

Hästgård 2008
Innehåll
2.
Egendomsförsäkring........................................................3
2.6.1 Försäkrad egendom som inte anges i försäkringsbrevet....3
2.6.2 Undantagen egendom........................................................3
2.8.1 Grundförsäkring..................................................................3
3.
Avbrottsförsäkring............................................................3
3.1 Vem försäkringen gäller för.................................................3
3.3 Försäkrat intresse...............................................................3
3.3.1 Avbrottsförluster i olika verksamhetsgrenar........................3
3.4 Försäkringsbelopp..............................................................4
3.6 Vad försäkringen gäller för..................................................4
Grundförsäkring...........................................................................4
Brandförsäkring............................................................................4
3.6.1 Grundförsäkring.................................................................4
3.6.2 Brandförsäkring..................................................................4
3.6.3 Avbrottsskada som uppkommit under ansvarstiden..........4
3.6.4 Tilläggsförsäkring vid avbrottsskada..................................5
3.9.2 Nödförsäljning av djur ........................................................5
4.
Ansvarsförsäkring.............................................................5
4.1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet......5
4.1.1 Undantag............................................................................5
5.
Rättsskyddsförsäkring.....................................................6
5.1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet......6
5.1.1 Undantag............................................................................6
7.
7.1
7.1.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Olycksfallsförsäkring för besökare och medhjälpare...6
Vem försäkringen gäller för.................................................6
Undantag............................................................................6
Var försäkringen gäller........................................................6
Vad försäkringen gäller för..................................................6
Försäkringsbelopp..............................................................6
Självrisk...............................................................................7

10.

Definitioner........................................................................7

2

Hästgård 2008
Villkoret Hästgård 2008 kan gälla för Hästgård, Ridskola, Trav A-tränare, Trav B-tränare, Stuteri, Turridning eller annan
verksamhet med hästar som anges i försäkringsbrevet. Observera att hästar försäkras enligt villkoren Häst 2008 och
således ofta inte omfattas av villkoren Hästgård 2008.
Detta villkor gäller som tillägg till villkor Lantbruk 2008 med tillhörande allmänna villkor Företag 2008.
Genom detta särskilda villkor ändras villkor Lantbruk 2008 på nedanstående punkter.

2. Egendomsförsäkring
2.6.1 Försäkrad egendom som inte anges i försäkringsbrevet
Försäkringen omfattar alltid följande egendom – utan att anges i försäkringsbrevet – intill angivna belopp:
8. hästgårdens djur - 1 basbelopp

2.6.2 Undantagen egendom
2. Undantag 2.6.2 punkt 2 tillämpas inte.

2.8.1 Grundförsäkring
För hästinventarier, produkter, byggnad och byggnadsinventarier i verksamhet på hästgård gäller försäkringen för
plötslig och oförutsedd skada med omfattning enligt 2.8.1.3 i Lantbruk 2008.
För hästransportfordon som är försäkrat separat genom Dina Försäkringar gäller dock hästgårdsförsäkringen även
för skada genom att transporterad häst plötsligt och oförutsett sparkar sönder inredning i hästtransport-fordon
(tilläggssjälvrisk gäller, se 2.8.1.5.7).
Undantag gäller enligt 2.8.1.4.

2.8.1.5 Tilläggssjälvrisker
2.8.1.5.7 Sulky och hästtransport
Vid annan skada än brand på sulky eller hästtransportfordon.
Tilläggssjälvrisken är 10 % av basbeloppet.

3. Avbrottsförsäkring
3.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av i försäkringsbrevet angiven verksamhet/hästgård.

3.3 Försäkrat intresse
Försäkringen avser avbrottsskada som är en följd av egendomsskada enligt 3.6.
Med avbrottsskada avses sådan skada som består i
•
•
•

bortfall av täckningsbidrag* enligt 3.3.1 A och C
extra kostnader enligt 3.3.1 A
bortfall av hyresintäkter enligt 3.3.1 B

3.3.1 Avbrottsförluster i olika verksamhetsgrenar
Vid avbrottsskada ersätts följande förluster:

A Vid hästgård
•

•

Bortfall av täckningsbidrag* från hingsthållar-, ridskole-, ridläger-, tränings-, eller annan verksamhet/hästgård
som anges i försäkringsbrevet.
Anmärkning: Bortfall av täckningsbidrag från verksamhet med travhästar ingår endast om detta särskilt angivits i
försäkringsbrevet.
Extra kostnader vid anordnande av provisoriska stallar och fördyrad skötsel för hästar.
3

Hästgård 2008
B Vid uthyrning av byggnader för hästgård
Bortfall av hyresintäkter från uthyrd byggnad eller byggnadsdel. Som hyresintäkt räknas inte ersättning för t ex
produkter eller tjänster i samband med uthyrningen (se 10 Definitioner, täckningsbidrag).

C Vid annan näringsverksamhet
Bortfall av täckningsbidrag* från annan näringsverksamhet* som sammanhänger med den försäkrade verksamheten/
hästgården. Annan näringsverksamhet avseende undersökning, behandling och vård (dock inte hovslagning) av häst
omfattas endast om det särskilt anges i försäkringsbrevet. Se försäkringsbelopp 3.4.

3.4 Försäkringsbelopp
Om inte annat anges i försäkringsbrevet är försäkringsbeloppet 300 basbelopp*. Försäkringsbeloppet för annan
näringsverksamhet* är dock 2 basbelopp enligt 3.3.1 C, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

3.6 Vad försäkringen gäller för
Vad försäkringen gäller för anges i försäkringsbrevet.

Grundförsäkring
Omfattning se 3.6.1 och 3.6.3 nedan

Brandförsäkring
Omfattning se 3.6.2 och 3.6.3 nedan

3.6.1 Grundförsäkring
Grundförsäkringen gäller för avbrottsskada
1. genom sådan skada som egendomsförsäkringen i Lantbruk 2008 gäller för, även om egendomsskadan avser
arrenderad byggnad eller häst som är försäkrad genom Dina Försäkringars hästförsäkring.
2. som drabbar djurbesättning genom oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme om larm och
reservelverk finns som uppfyller kraven i föreskrifterna i Egendomsförsäkring 2.9.2.5.3 och 2.9.2.4.3.
3. som beror på att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av sådan skada som egendomsförsäkringen gäller
för. Skadan ska ha inträffat inom Norden, hos kund eller leverantör med vilken försäkringstagaren har gällande
kontrakt. Försäkringen gäller inte för längre tid än den för leveranskontraktet återstående kontraktstiden. Högsta
ersättning är 10 basbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet.
Anmärkning: Avbrottsförsäkringen kan utökas att gälla även vid vissa andra skadehändelse enligt avsnitt 3.6.4 och
ingår endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet.

3.6.1.1 Tilläggssjälvrisk om reservelverk saknas
Vid skada genom oförutsett avbrott i tillförseln av el, gas, vatten eller värme enligt 3.6.1, punkt 2, krävs att
reservelverk med tillräcklig kapacitet finns som uppfyller dels myndighetskrav dels kraven i föreskrifterna 2.9.2.4.3.
Tilläggssjälvrisken är 20 % av skadebeloppet, dock lägst 40 % av basbeloppet, vid skada på djur om godkänt
reservelverk eller larm saknas.

3.6.2 Brandförsäkring
Försäkringen gäller för avbrottsskada genom sådan skada som egendomsförsäkringen i Lantbruk 2008 gäller för,
även om egendomsskadan avser arrenderad byggnad.

3.6.3 Avbrottsskada som uppkommit under ansvarstiden
Försäkringen gäller endast för sådan avbrottsskada som uppkommit under ansvarstiden.
Ansvarstiden räknas från den tidpunkt då skada enligt 2.8 Egendomsförsäkring inträffat och är vid återupptagande av
tidigare häströrelse 12 månader om inte annat anges i försäkringsbrevet.
Det åligger försäkringstagaren att utan dröjsmål och senast inom 6 månader vidta åtgärder för att återuppta tidigare
häströrelse. Som sådan åtgärd godkänns inte enbart projektering.
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Om inga åtgärder vidtas enligt ovan eller om ingen byggnad uppförs eller det uppförs byggnad för annan häströrelse
är ansvarstiden vid
• häströrelse ................................................................................................... – 6 månader
• uthyrning av byggnader................................................................................ – 6 månader
• skada som drabbar hyresgästen eller arrendatorn, om hyresvärlden eller
jordägaren inte vidtar åtgärder för att återställa den skadade byggnaden
och hyresgästen eller arrendatorn inte råder över detta . ............................ – 12 månader

3.6.4 Tilläggsförsäkring vid avbrottsskada
Om det anges i försäkringsbrevet att tilläggsförsäkring vid avbrottsskada ingår, gäller avbrottsförsäkringen vid
följande händelser:
•
•
•

hingst på försäkrad hingststation som drabbas av smittsam sjukdom och enligt veterinär* inte får leverera sperma
smittsam sjukdom som drabbar hästarna i försäkrad häströrelse och medför att verksamheten enligt veterinär*
måste stängas av
annan avbrottsskada till följd av förgiftning, förätning, storm eller annan väderleksbetingad händelse som leder till
avbrottsskada på ridskola eller annan rörelse med ridhästar

Högsta ersättning är 2 basbelopp per skada, om inte annat framgår av försäkringsbrevet. Högsta ansvarstid är 6
månader, om inte annat framgår av försäkringsbrevet.

3.9.2 Nödförsäljning av djur
Nödförsäljning av djur enligt Lantbruk 2008 ersätts inte.

4. Ansvarsförsäkring
För Ansvarsförsäkring svarar Dina Försäkring AB, Box 2372, 103 18 Stockholm.

4.1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet angiven verksamhet/hästgård och därmed sammanhängande annan
näringsverksamhet*. Se dock undantagen i 4.1.1 nedan.
Försäkringen gäller också för den försäkrade som ägare, brukare eller arrendator av fastighet som är angiven i
försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.
För vissa motorfordon gäller trafikförsäkring, se 4.6.4.

4.1.1 Undantag
Försäkringen gäller inte
1. för hästgård med fler hästar än vad som angivits i försäkringsbrevet (det år skadan inträffade),
2. för annan näringsverksamhet* överstigande 2 basbelopp i sammanlagd årlig bruttointäkt (det år skadan
inträffade),
3. för byggnads-, grävnings- eller sprängningsarbete för annans räkning, se dock 4.11,
4. för skadeståndsskyldighet som kan åläggas försäkringstagaren såsom medlem eller delägare i annan förening
eller annat bolag än den försäkrade verksamheten
om inte annat anges i försäkringsbrevet.
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5. Rättsskyddsförsäkring
För Rättskyddsförsäkring svarar Dina Försäkring AB, Box 2372, 103 18 Stockholm.

5.1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller för försäkringstagaren, dennes arbetstagare och andra medförsäkrade (de försäkrade) i tvist
som har direkt samband med den i försäkringsbrevet angivna verksamhet/hästgård samt därmed sammanhängande
annan näringsverksamhet*. Se dock undantagen i 5.1.1 nedan.
Försäkringen gäller också för den försäkrade som ägare, brukare eller arrendator av fastighet som är angiven i
försäkringsbrevet.

5.1.1 Undantag
Försäkringen gäller inte
1. för verksamhet/hästgård med fler hästar än vad som angivits i försäkringsbrevet (det år skadan inträffade),
2. för annan näringsverksamhet* överstigande 2 basbelopp i sammanlagd årlig bruttointäkt (det år skadan
inträffade),
3. för byggnads-, grävnings- eller sprängningsarbete för annans räkning,
4. för skadeståndsskyldighet som kan åläggas försäkringstagaren såsom medlem eller delägare i annan förening
eller annat bolag än den försäkrade verksamheten
om inte annat anges i försäkringsbrevet.

7. Olycksfallsförsäkring för besökare och medhjälpare
När det i försäkringsbrevet anges att försäkringen omfattar olycksfallsförsäkring för besökare och medhjälpare, gäller
denna med det villkor som framgår av försäkringsbrevet och med följande ändringar/tillägg till detta villkor.
För Olyckfallsförsäkringen svarar Dina Försäkring AB, Box 2372, 103 18 Stockholm.

7.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för besökare, ryttare, kusk eller annan person som inte är folkbokförd på försäkringsstället och
som, utan att få lön eller annan ersättning, tillfälligt hjälper till i den försäkrade verksamheten.

7.1.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för
1. kusk eller ryttare vid deltagande i tävling,
2. deltagare vid aktivitet anordnad av försäkringstagaren, t ex turridning, ridskola, ridläger eller liknande verksamhet

7.2 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller endast för skada som inträffar på försäkringsstället eller med häst som tillhör den försäkrade
verksamheten.

7.3 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller bara för skada till följd av olycksfall* som drabbar försäkrad person enligt avsnitt 7.1 och 7.2.

7.4 Försäkringsbelopp
Antal basbelopp
Invaliditetskapital
• avser enbart medicinsk invaliditet (se anmärkning nedan)................................... 10
Dödsfallskapital........................................................................................................... 1
Läke- och tandvårdskostnader................................................................................... 2
• om den försäkrade fyllt 70 år................................................................................ 1
Kläder och glasögon som skadas i samband med olycksfall ersätts högst med....... 0,5
Anmärkning: Invaliditetskapitalet sänks med 5 % för varje år som den försäkrade är äldre än 55 år. Det sänks dock
aldrig mer än till 1 basbelopp.
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7.5 Självrisk
Självrisk är den del av skadebeloppet* som den försäkrade får betala vid varje skada.
Olycksfallsförsäkring för besökare och medhjälpare gäller med en självrisk som är 500 kr.

10. Definitioner
Annans egendom (objekttyp)
Härmed avses egendom i verksamheten enligt 2.6 – utom hästar - som är i försäkringstagarens vård men tillhör
annan än försäkringstagaren eller arbetstagare. I egendomens värde ingår även kostnader som försäkringstagaren
lagt ned på denna egendom.

Djur (objekttyp)
Med hästgårdens djur avses verksamhetens djur, dock inte: pälsdjur, renar, fiskar, kräftor eller andra vattendjur, vilt
som föds upp utanför byggnad eller voljär, sällskapsdjur, hundar eller katter.

Hästinventarier (objekttyp)
Härmed avses
•

Seldon, sadlar, täcken, remtyg, hästdragna vagnar eller släp, sulkyer och tävlingskläder

•

Maskiner och redskap i häströrelsen

•

Häströrelsens förbrukningsartiklar, driv- och smörjmedel, bränsle, gårdscistern, verkstadsutrustning,
reservdelslager, byggnadsmaterial, kontorsinventarier, kontorsmaterial samt övriga hästtillbehör.

Datorer som används i häströrelsen och inte är byggnadsinventarier.

Olycksfall
Med olycksfall avses kroppsskada som person ofrivilligt drabbats av genom plötslig yttre händelse.

Produkter (objekttyp)
Härmed avses häströrelsens
1. Produkter
2. Foder, strö, medicin, förbandsmaterial, utsäde, handelsgödsel, bekämpningsmedel, emballage och
förnödenheter för häströrelsens behov

Täckningsbidrag
Härmed avses försäljningsvärde (intäkter) - exklusive mervärdesskatt - för sålda eller levererade varor eller utförda
tjänster minskat med häremot svarande särkostnader för
• försäljningen (rabatter, frakter m m).
• produktionen (t ex foder, veterinärvård, förnödenheter, råvaror, underhåll, energi, telefon m m).
Anmärkning 1: Som vara räknas inte häst, varför ersättning inte lämnas för förväntade inkomster från hästförsäljning.
Ersättning lämnas inte heller för förväntade inkomster från tävlingsverksamhet eller tävlingsarrangemang.
Anmärkning 2: I täckningsbidraget ingår värdet av eget arbete eller löner till arbetstagare samt av dessa beroende
avgifter enligt lag eller avtal.
Kostnaderna ska så nära som möjligt beräknas efter marknadspriset under ansvarstiden. Kostnader av de slag som
anges i definitionen dras från försäljningsvärdet i den mån de förekommer i häströrelsen.

Veterinär
Med veterinär avses sådan veterinär som är förordnad av Jordbruksverket att bedöma hästsjukdomar. Riktlinjer
utfärdas även av Dina Försäkringars förtroendeveterinär.
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