HÄSTFÖRSÄKRING
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Försäkringsbolag Dina Försäkringar, Sverige
Produkt: Djurförsäkring

För- och efterköpsinformation samt fullständiga villkor hittar du på www.dina.se
Vilken typ av försäkring handlar det om?
En försäkring för hästar där du kan välja Hel eller Begränsad liv- och veterinärvårdsförsäkring samt en tandvårdsförsäkring och en foster- och fölförsäkring.

Vad ingår i
försäkringen?



Hel Veterinärvårdsförsäkring

Vård och behandling/operation utförd
b 
av veterinär

Fortsättning. Vad ingår i
försäkringen?



Begränsad Livförsäkring

b

 ästen som en direkt följd av en
H
olyckshändelse orsakad genom plötsligt yttre våld skadas så allvarligt att
den dör eller måste avlivas i omedelbar anslutning till olyckstillfället.

b

Hästen akut insjuknar så svårt i kolik,
fång, transportsjuka eller lungsäcksinflammation att den måste avlivas eller
dör i direkt samband med insjuknandet och insjuknandet saknar samband
med tidigare symtom eller underliggande sjukdomar

b

Hästen blir stulen eller kommer bort

Medicin på recept samt förbandsb 

material med högst 10 000 kr per år

Rehabilitering med högst 10 000 kr per
b 
år

Sjukbeslag vid vissa diagnoser
b 
Veterinärens resor upp till 1 500 kr per
b 
behandlingstillfälle

Avlivning och destruktion med högst
b 
6 000 kr

Begränsad Veterinärvårdsförsäkring
Vård och behandling/operation utförd
b 
av veterinär på djurklinik eller hemma
i stallet för följande diagnoser:
-  Traumatiska frakturer eller fissurer
utan tecken på tidigare skador
- Akut kolik och bukingrepp
- Akuta sårskador orsakade av yttre
våld
- Hovböld

Veterinärens resor upp till 1 500 kr per
b 
behandlingstillfälle

b


Avlivning och destruktion med högst
6 000 kr

Hel Livförsäkring

b	Häst som dör på grund av sjukdom
eller olyckshändelse.

b	Häst som enligt veterinär varaktigt

förlorat sin användbarhet som rid-,
avels- eller brukshäst och därför måste
avlivas

b	Del av försäkringsbeloppet för häst

som förlorat sin ursprungliga användbarhet, men kan leva vidare som t ex
avels- eller promenadhäst.

Försäkringsbelopp och självrisk framgår av
din offert eller ditt försäkringsbrev

Vad ingår inte i
försäkringen?

Här följer en sammanfattning av de viktigaste
undantagen i försäkringen.

Veterinärvårdsförsäkring

r Stereotypa beteenden, beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller
andra ovanor

r Veterinärcheck, besiktning, hälso-

kontroll, friskvård, exportröntgen eller
alternativbehandling

r Kastration
r Administrativa kostnader, t ex receptförskrivning

r Moms för momsredovisningsskyldig
r Sjukdomar eller skador som före-

legat vid försäkringens tecknande eller
inträffat inom eventuell karenstid på
försäkringen

 inns det några begränsningar
F
av vad försäkringen täcker?
Här följer en sammanfattning av de viktigaste begränsningarna i försäkringen.

!	
Buköppning betalas för hästens första
operation

	
När börjar och slutar
försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla från den dag vi
kommer överens om. Ska försäkringen börja
gälla samma dag gäller den från det klockslag
du tecknade försäkringen. Försäkringen gäller
under ett år och förnyas automatiskt.

!	
Uppstallning på klinik - undantag ges
vid buköppning och avancerad
medicinsk vård som inte är möjlig att
genomföra i hästens hemmamiljö.

!	
Operation av osteochondros eller andra
ben-/broskfragment ersätts om hästen
har varit försäkrad i Foster- och Fölförsäkring eller motsvarande försäkring och därefter varit obrutet
försäkrad alternativt varit försäkrad i
Hel veterninärvårdsförsäkring i minst
24 månader i Dina Försäkringar eller
motsvarande i annat bolag, utan att ha
visat symtom på sjukdom eller skada
på grund av osteochondros och ben-/
broskfragment. Operationen ska ske på
veterinärens inrådan.

Var gäller
försäkringen?

b
b

I Sverige
 id vistelse i EU-land, Norge, Schweiz
V
och Storbritannien gäller försäkringen i
ett år
Vilka är mina
skyldigheter?

—	
Lämna rätt uppgifter om hästen och
dess tidigare sjukdomshistorik
—	
Betala premien i rätt tid
—	
Efter förmåga hindra och begränsa
skada
—	
Anmäla skada så snart som möjligt
—	
Lämna de underlag som behövs för
skadereglering

Hur kan jag
säga upp avtalet?
Du kan när som helst meddela oss att du vill
säga upp försäkringen till avtalets slut. Om du
inte har hästen i din ägo längre kan du säga
upp försäkringen direkt.

Tilläggsförsäkringar
Du kan komplettera försäkringen med följande tilläggsförsäkringar:
— 	 Tandvårdsförsäkring
	
Här ingår ersättning för tandvård
utförd av veterinär eller tandläkare till
följd av sjukdom eller olycksfall.
	Du kan få ersättning för karies,
foderinpackning, tandlossning och
andra problem med tänderna.
— 	Foster- och fölförsäkring
	
Du kan få ersättning för foster som
kastas eller resorberas eller dör vid
förlossningen eller inom 30 dagar efter
födelsen eller föl som uteblir på grund
av stoets död genom sjukdom eller
olyckshändelse. Hel Veterinärvårdsförsäkring för föl som är högst 30 dagar
gammalt ingår också.

När och hur
ska jag betala?

Hästförsäkring 2021

En nytecknad försäkring ska vara betald inom
14 dagar. En förnyad försäkring ska vara betald
senast den dag den nya perioden börjar gälla.
Du kan välja om du vill betala försäkringen
per månad, halvår eller helår med e-faktura,
bankgirofaktura eller autogiro.

