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15.11 Hästtillbehör 
När det i ditt försäkringsbrev anges att försäkringen gäller med tilläggsförsäkring enligt 15.11 Hästtillbehör, gäller 
följande villkor. 

 
Försäkringen ersätter skada på eller förlust av hästtillbehör genom plötslig och oförutsedd händelse. 

Plötslig innebär att den händelse som utlöst skadan haft ett förhållandevis snabbt förlopp. Skada genom 
exempelvis slitage eller åldersförändring ersätts inte. Att händelsen varit oförutsedd innebär att den ska inträffat 
oväntat och att den normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra. 

Försäkringen gäller i hela världen och utan den begränsning i tid (45 dagar) som gäller vid resa*. 

Med hästtillbehör avses utrustning och material till hästen exempelvis sadel, träns, grimma, täcke, benskydd, 
ryktutrustning, mockverktyg, skötsellåda, förband, medicin, foder, sulky och andra hästdragna släp samt delar 
eller utrustning till dessa. 

 

 
Försäkringen ersätter inte 
• skada då egendomen varit överlämnad till näringsidkare för exempelvis transport, försäljning eller belåning, 
• skada orsakad genom felaktig bearbetning, reparation eller rengöring, 
• skada orsakad av djur eller insekter, 
• ryttarens utrustning och hästtransportfordon, 
• skada genom bedrägeri eller förskingring. 
 

 

 Särskild självrisk 
Vid skada är självrisken 1 500 kronor. 

 

 
Högsta ersättning är det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 

Har ersättning lämnats genom 15.11 Hästtillbehör kan ytterligare ersättning inte lämnas genom 10.2, 14.1 eller 
15.1. 

 

 Aktsamhetskrav 
Utöver avsnitt 10.1.5 Generella aktsamhetskrav, gäller att du ska iaktta följande särskilda aktsamhetskrav. 

 När det gäller Ställs följande aktsamhetskrav 
 Förebyggande skydd När du lämnar egendomen utan uppsikt ska den förvaras i låst utrymme. 

 När du åsidosatt aktsamhetskrav 
Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned (minskas). Normalt är nedsättningen 25 %. 
Nedsättningen kan variera beroende på omständigheterna. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt 
utan ersättning. 

Hur stor nedsättningen blir beror bland annat på 
• om egendomen har ett högt värde, 
• om dyrbar egendom är placerad så att den är lätt att stjäla, 
• var stölden inträffar, 
• hur länge egendomen lämnats utan uppsikt. 
 
Se även Allmänna villkor, avsnitt Aktsamhetskrav.  

 


