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Allmänna försäkringsvillkor

§ 1 - Inträde i bolaget
Den som vill inträda i bolaget skall därom avlämna egenhändigt undertecknad försäkringsansökan.
Tryckta formulär för försäkringsansökan tillhandahålles av bolaget och dess ombud.
Försäkringstagaren är ansvarig för att till bolaget lämna alla upplysningar, som kan inverka på riskens
bedömande samt när behov föreligger lämna veterinärintyg.
Skulle vid ansökan om försäkring mindre fel på djur vara anmärkt kan styrelsen ändå anta djuret till
försäkring, men med reservation som antecknas i försäkringsbrevet.
Försäkringen träder i kraft från och med den dag då ombudet emottagit och godkänt vederbörliga
ansökningshandlingar. Under förutsättning att deras innehåll ej ger anledning till anmärkning från
styrelsens sida, i vilket fall försäkringen först träder i kraft då densamma blivit av styrelsen bifallen.
Avflyttar djurägare från en ort till annan, eller flyttas försäkrat djur för uppställning på annan egendom
eller hos annan person än ägaren, skall sådant genast skriftligen anmälas till bolaget. Djur som utan
försäkringsgivarens medgivande tillfälligtvis utlånats upphör att vara försäkrat i samma stund som
djuret övergår i annan besittning. Vid släppning av djur på bete på annan ort skall detta omedelbart
anmälas till bolaget. Föres försäkrat djur utom Norden upphör bolagets ansvarighet, om ej annat
särskilt överenskommits.

§ 2 - Försäkringspremie
Premien beräknas i förhållande till försäkringssumman lika för alla försäkringstagare, inom samma
försäkringsgrupp och bestämmes av styrelsen att gälla för nästföljande försäkringshalvår.
Vid första försäkringsbrevet inträder bolagets ansvar vid försäkringstidens början, även om premien
ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom 10
dagar, efter det att bolaget skickat ut försäkringsbrevet.
Premien för förnyat avtal skall betalas senast på den nya försäkringsperiodens begynnelsedag. Avtalet
förnyas även om premien betalas senare, bolagets ansvarighet inträder då först från betalningstillfället.
Utgår ersättning för enskilt försäkrat djur skall hela halvårspremien erläggas för den försäkringsperiod
under vilken skadan inträffat, även om djuret varit försäkrat under kortare tid.

§ 3 - Utbetalande av ersättning
Om försäkrat djur avlider, insjuknar eller skadas skall veterinär ofördröjligen tillkallas och dennes
föreskrifter följas.
Då försäkrat djur plötsligt avlider eller skadas så svårt att det måste avlivas, innan veterinär hinner
tillkallas eller anlända, skall sådant styrkas med intyg av två ojäviga personer och anmälan om
förhållandet ofördröjligen göras till bolaget.
Vid dödsfall eller avlivning föranledd av inre sjukdom skall försäkringstagaren arrangera att obduktion
av veterinär företas och attest däröver utfärdas.
Vid långsamt löpande sjukdom, då veterinär rekommenderat avlivning, skall styrelsens medgivande
inhämtas innan djuret avlivas. Försäkringstagaren bestrider själv alla veterinärs rådfrågningar eller
tillkallande nödvändiga kostnader, även som för införskaffande av erforderliga intyg.

Ersättning på grund av försäkringsavtal får inte bereda försäkringstagaren någon vinst, utan endast
gottgörelse för den verkliga skada eller förlust, försäkringstagaren genom skadefallet lidit och för vilken
bolaget är ersättningsskyldig, enligt gällande försäkringsvillkor, varifrån försäkringsvärdet endast anger
den högsta ersättning som kan ifrågakomma.
Undersökningshandlingarna jämte veterinärsintyg skall av djurägaren ofördröjligen insändas till
bolaget.
Ersättning utgår inte:
a)

Om försäkringstagaren beträdes med att ha vid försäkringsansökans tecknande eller vid
ersättningssökande svikligen uppgivit eller förtegat någon omständighet, som kunnat
inverka på riskens bedömande, eller om han eljest brutit mot bolagets reglemente eller
dess bestämmelser.

b)

Om försäkringstagaren vid tiden för skadans eller sjukdomsfallets inträffande häftar i skuld
till bolaget för förfallna premieavgifter.

c)

För sådant skadefall som förelegat vid försäkringens ikraftträdande.

d)

För sådant skadefall som förelegat vid höjning av försäkringsbeloppet beträffande den
förhöjda delen av försäkringsbeloppet.

e)

För sådant skadefall som förelegat vid försäkringens återupplivande efter försummad
premiebetalning eller som inträffat efter det att bolagets ansvarighet upphört.

f)

Om djurägaren uppsåtligen eller genom vårdslöshet varit vållande till skada.

g)

För bristande eller upphörd avelsduglighet.

h)

Om djur är i annat bolag eller förening försäkrat utan styrelsens medgivande.

i)

Om djurägaren försummat i lag givna föreskrifter med avseende på smittosamma
sjukdomars härstammande.

j)

För föl och försäkrat sto om detta kastat vid två på varandra följande dräktighetstillfällen
och ersättning därför erhållits.

k)

Om ersättningskravet gäller skönhetsfel, som ej inverkar på djurets avel eller
arbetsduglighet

l)

Om veterinär inte omedelbart rådfrågats eller anlitats vid sjukdomens början eller skadans
inträffande eller de föreskrifter veterinären givit angående djurets skötsel eller vård inte
blivit noggrant följda.

m)

Om försäkringstagare är innehavare av fler djur än gruppförsäkringen innefattar.

n)

Om det i försäkringsbrevet införts särskilt villkor innebärande reservation för vigts fel
(sjukdom eller skada) utgår inte ersättning för skada föranledd av detta fel, följderna därav
eller annat fel som står i samband därmed.

o)

Ersättning utgår inte för svårhanterlighet på grund av lynnesfel eller nymfomani, som
uppträtt inom sex månader efter det försäkringen trätt ikraft eller överlåtits.

p)

Det åvilar försäkringstagaren att bevisa att premien betalats innan skadan inträffat.

§ 4 - A. Hästförsäkring
Försäkring enligt A.1 och A.3 får tecknas för häst som uppnått tio dagars ålder och till och med det
kalenderår då hästen uppnått 16 års ålder.
Vid enskild försäkring beräknas försäkrat djurs ålder sålunda att det anses hava födelsedag vid
kalenderårsskifte.
Det år häst uppnår 16 års ålder skall den del av försäkringsvärdet som överstiger 4 000 kr årligen
reduceras med en kvarts del för att vid 19 års ålder vara nedbringat till 4 000 kr. Nedsättning av
försäkringsvärdet inträder i samband med det nya kalenderårets början.
Livförsäkring upphör vid försäkringsperiodens utgång det kalenderår häst uppnår 24 år och för ponny
vid 26 års ålder.
För enskild försäkring gäller följande bestämmelser:
Till försäkring antages inte:
a)

Häst som deltar, har deltagit eller tränas för löpning som anordnas av offentligt galopp- eller
travsällskap. Denna begränsning gäller ej olycksfallsförsäkring.

b)

Djur som vid anmälningstillfället är behäftade med sjukdom eller som brukar angripas av
periodiskt återkommande lidande.

c)

Djur som används till allt för strängt arbete eller som är utsatt för vanvård.

d)

Hästar vilkas försäkring skulle medföra mer än vanlig risk, så som enskild häst då ej fler av
ägarens hästar i bolaget försäkrats.

e)

Djur för vilka skadeersättning från bolaget en gång erhållits, såvida icke styrelsen medgiver,
att desamma må i bolaget ånyo försäkra. Betald ersättning för föl efter försäkrat sto utgör
ej hinder för stoets fortsatta försäkring i bolaget.

A.1 Fullständig hästförsäkring.
Ersättning utgår med fulla försäkringsbeloppet då häst avlider, så svårt insjuknar eller skadas att den
måste avlivas eller är för framtiden helt oanvändbar varvid hästen skall avlivas. Försäkringsformen
omfattar även brand och stöld om hästen inom ett år inte återfås.
Ersättning för veterinärvårdskostnader lämnas för varje behandlingsperiod med 75 % av de kostnader
för sjukdom eller olycksfall som överstiger 1 750 kr. Veterinärvårdsersättning utgår per
försäkringsperiod med sammanlagt högst 20 000 kr. Som behandlingsperiod räknas 1 januari till 30 juni
respektive 1 juli till 31 december. Vid 20 års ålder sänks högsta ersättningsbelopp med 1 000 kr per
försäkringsperiod.
Om hästen lämnas kvar på klinik eller djursjukhus skall försäkringsbolaget kontaktas.
Föl vid sidan av sto som är veterinärvårdsförsäkrat, omfattas under 30 dagar efter födseln av stoets
veterinärvårdsförsäkring, såvida inte fölet dessförinnan blivit självständigt veterinärvårdsförsäkrat.
Veterinärvårdsskyddet träder vid olycksfall i kraft vid försäkringsansökans mottagande och i övriga fall
30 dagar efter denna tidpunkt, under förutsättning att premien erlagts i föreskriven tid. I annat fall
förskjuts ikraftträdandet för olycksfall till dagen efter betalningstillfället och i övriga fall till 30 dagar
efter denna tidpunkt.

Till veterinärkostnader räknas arvoden för undersökning och behandling, vårdkostnader på klinik samt
medicin och förbandsmaterial som veterinären använder i direkt samband med behandlingstillfället.
Veterinärvårdsförsäkringen lämnar inte ersättning för:
a)

Förebyggande behandling och vård

b)

Resor och transporter

c)

Receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel, medicinsktfoder och andra
produkter ordinerade eller sålda av veterinären.

d)

Jouravgifter och motsvarande kostnader, i de fall veterinärbehandling och vård äger rum
under jourtid och detta inte är nödvändigt och medicinskt motiverat.

e)

Mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga.

f)

Kastration, klapphingstoperation eller sterilisering.

g)

Kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort.

h)

Sjukdomen stelkramp, om häst är otillräckligt vaccinerad enligt rekommendationerna
i FASS Vet.

i)

Alternativa behandlingsmetoder, så som kiropraktor eller equiterapeut.

A.2 Foster- och fölförsäkring för sto.
Försäkringen träder i kraft tio dagar efter försäkringsansökans mottagande och upphör efter varje
dräktighet när fölet uppnår 30 dagars ålder.
Ersättning utgår med fulla försäkringsbelopp för:
Foster som efter 90:e dräktighetsdagen förloras genom bevisad kastning, förlossningshinder eller
genom stoets död. Vid flerbörd utgår ersättning såsom för ett föl. Om något av fölen lever, utgår ingen
ersättning.
Uteblivet föl från sto som genom intyg befunnits dräktig vid ultraljudsundersökning, som utförs i direkt
anslutning till att försäkringen tecknats tidigast 90 dagar efter senaste betäckningen.
Föl som dör eller till följd av sjukdom, skada eller medfött fel måste avlivas inom 30 dagar efter
födelsen.

A.3 Olycksfallsförsäkring (livsförsäkring).
Ersättning lämnas intill hela försäkringsbeloppet då häst avlider, akut så svårt insjuknar eller genom
plötsligt yttre våld så svårt skadas att den enligt veterinärintyg måste avlivas.
Blir stulen eller kommer bort och inte återfås inom ett år.
Försäkringen täcker även brandrisken, såvida inte fastighetsförsäkringen täcker skadan.
Begränsningar i olycksfallsförsäkring:
Försäkringen gäller inte för sjukdomar eller skador som, utan att tvinga till slaktning, medför varaktig
nedsättning eller förlust av hästens prestationsförmåga eller användbarhet.
Direkt undantag från ersättning är kroniska hältor, andra kroniska rörelsestörande eller akutisering av
dessa. Kroniska luftvägslidanden eller akutisering av dessa. Lynnesfel, ovanor eller nymfomani.

§ 5 - B. Nötkreatursförsäkring
Fullständig nötkreatursförsäkring, enskild som besättningsförsäkring:
Ersättning utgår med fulla försäkringsbeloppet för djur som avlider eller så svårt skadas eller insjuknar
att de måste avlivas eller stulits och ej inom ett år återfås.
Ersättning utgår inte för bristande eller upphörd avelsduglighet. För djur som förlorat avelsdugligheten
på grund av vid närmast föregående dräktighet utfört kejsarsnitt utgår dock ersättning om djuret är
försäkrat för lägst 4 000 kr och försäkringen varit i kraft minst 10 dagar vid tidpunkten för kejsarsnittet.
För förstagångskalvare där ersättning skall utgå på grund av omständighet som står i samband med
kalvning eller kastning reduceras försäkringsbeloppet med 20 %.

Foster- och kalversättning.
Ersättning för foster och kalv utgår om försäkringen varit i kraft minst tio dagar.
Ersättning utgår för ko eller kviga med 10 % av försäkringsbeloppet, för foster som efter tredje
dräktighetsmånaden genom bevisad kastning eller förlossningshinder går förlorat och för kalv som
under första månaden efter födelsen dör eller till följd av sjukdom, skada eller medfött fel måste
avlivas.
Ersättning utgår endast två gånger för samma ko och bortfaller då ersättning för kon skall utgå på
grund av omständighet, som står i samband med kalvning eller kastning eller då fostrets eller kalvens
död är en följd av kons död.
Vid flerbörd utgår ersättning såsom för en kalv, om någon av kalvarna lever utgår ingen ersättning.
Separat fosterförsäkring kan efter särskild ansökan tecknas.
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