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Varför If Hästförsäkring?

Ta hand om  
din häst

Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för If Hästförsäkring. Läs handledningen omsorgsfullt  
och ta också del av försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet  
med försäkringsvillkoren.

1 Två mångsidiga alternativ i händelse av sjukdom 
och olycksfall 
Standardnivån ersätter de vanligaste sjukdomarna, den 
omfattande försäkringen garanterar bästa möjliga vård.

2 Liten och enkel självrisk 
Enkel självrisk – du betalar endast 25 % av de kostnader  
som ersätts.

3 Skräddarsy lämpligt skydd 
Du kan välja önskad skyddsnivå och önskat ersättningsbelopp 
för veterinärkostnader, enbart ta livskydd för din häst eller 
komplettera försäkringen med tilläggsskydd.

 Läs mer om hästförsäkringen if.fi/hast

https://if.fi/hast
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Hästförsäkringen i ett nötskal

Gardera dig i händelse av 
sjukdomar och olycksfall
Om din häst insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall, kan den behöva  
veterinärvård snabbt.

Med If Hästförsäkring försäkrar du din häst bland annat i händelse 
av sjukdomar och olycksfall. Du kan för din häst välja omfattande 
skydd eller standardskydd för veterinärkostnader. Det omfattande 
skyddet ersätter de flesta sjukdomarna och standardskyddet 
separat nämnda sjukdomar.

Hästförsäkringens livskydd ger ersättning, om 
hästen oväntat dör eller försvinner. Livskyddet kan 
även tas separat.

För ett dräktigt sto får du också skydd som ersätter 
förlust av foster eller föl och veterinärkostnader för 
fölet upp till en månads ålder.

Med tanke på eventuella skador som din häst 
orsakar andra lönar det sig att komplettera 
försäkringen med ett ansvarsskydd.

För vilka hästar gäller försäkringen?
Med hästförsäkringen kan du försäkra en hobby- eller tävlingshäst, 
ett avelssto och föl. Vi beviljar försäkring för en häst som är minst 
10 dagar och högst 16 år gammal. Foster- och fölskyddet beviljas ett 
3–18 år gammalt försäkrat sto under den 3–8 dräktighetsmånaden.

Anmäl skada och 
följ smidigt upp hur 
skadehanteringen 
framskrider via  
Mina sidor. Du 
använder Mina sidor 
enklast med If Mobil.

https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/mina-sidor
https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/if-mobil
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Hälsoutredning
För att försäkra hästen kan det ibland krävas en hälsoutredning 
som gjorts av en veterinär. En hälsoutredning behövs, om hästen 
är äldre än 6 månader och du ansöker om skyddet för omfattande 
veterinärkostnader eller om livförsäkringssumman överstiger  
10 000 euro.

Veterinärintyget får inte vara mer än 14 dagar gammalt. 
Eventuella sjukdomar som hästen redan har kan begränsa 
försäkringsskyddets omfattning. Om det förekommit brister 
eller fel i hälsouppgifterna, kan ett begränsande villkor fogas till 
försäkringen i efterskott och ingen ersättning betalas ut.

Du hittar Ifs blankett för hälsoutredning på adressen  
if.fi/hast

https://if.fi/hast
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Vad ersätter hästförsäkringen?

Vi tar hand om din häst
I det följande berättar vi kort om de skydd som ingår i hästförsäkringen 
och vilka ersättningsbelopp som gäller. 

Om du vill läsa mer ingående om vad skydden innehåller, hittar du 
detaljerad information i försäkringsvillkoren.

Veterinärkostnader
Du kan till försäkringen välja omfattande skydd eller standardskydd 
för veterinärkostnader.

Veterinärkostnader på standardnivå
Ersättning för veterinärkostnader som orsakats av separat nämnda  
sjukdomar eller olycksfall, exempelvis veterinärarvoden och kostnader 
för läkemedel, förbandsmaterial och motsvarande som ordinerats  
av veterinär. Vi ersätter också nödvändiga laboratorie- och röntgen- 
kostnader samt kostnader för magnetröntgen och ultraljuds- 
undersökning.

Skyddet gäller för följande sjukdomar: akut sårskada, benfraktur till  
följd av olycksfall, foderstrupsförstoppning, akut kolikbehandling och 
kolikoperation, fång och korsförlamning

Maximiersättningen är enligt ditt val 2 000, 4 000 eller 6 000 euro under  
en försäkringsperiod. Självrisken är 25 % av de kostnader som ersätts.

Omfattande veterinärkostnader
Du får ersättning för veterinärkostnader som orsakats av sjukdom eller 
olycksfall, exempelvis veterinärarvoden och kostnader för läkemedel, 
förbandsmaterial och motsvarande som ordinerats av veterinär i  
samband med undersökning för omedelbar fortsatt vård. Vi ersätter  
också nödvändiga laboratorie- och röntgenkostnader samt kostnader  
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för magnetröntgen och ultraljudsundersökning. Skyddet omfattar tre 
avgiftsfria besök hos mobilveterinär under 2022.

Maximiersättningen är enligt ditt val 2 000, 4 000 eller 6 000 euro under  
en försäkringsperiod. Självrisken är 25 % av de kostnader som ersätts.

Övriga skydd

Livskydd
Från livskyddet lämnas ersättning, om hästen plötsligt och oförutsett 
dör till följd av olycksfall eller sjukdom under försäkringens giltighetstid. 
Skyddet ersätter också nödvändig avlivning som av djurskyddsskäl utförs 
på veterinärs ordination. Dessutom lämnas ersättning om hästen  
försvinner eller stjäls i Finland. 
 
Maximiersättningen baserar sig på hästens pris och eventuell tävlings- 
framgång. Ingen självrisk.

Foster- och fölskydd (tilläggsskydd)
Från foster- och fölskyddet ersätts förlust av foster eller föl och vård- 
kostnader för fölet upp till en månads ålder. Vid tvillingfödsel utbetalas 
inte ersättning med anledning av att ett föl dött, om det andra fölet blir 
vid liv.

Maximiersättningen har antecknats i försäkringsbrevet och är högst   
4 000 euro. Vid förlust av foster eller föl tillämpas ingen självrisk. Själv- 
risken är 25 % av de veterinärkostnader för fölet som ersätts.

Ansvarsskydd (tilläggsskydd)
Försäkringsskyddet ersätter plötslig och oförutsedd person- och sak- 
skada som hästen orsakat någon annan och som konstaterats under 
försäkringens giltighetstid, oberoende av om den försäkrade enligt 
gällande rätt är ersättningsansvarig för skadan. Försäkrade är hästens 
skötare, ägare och innehavare. Från skyddet ersätts också sådana skador 
som hästen orsakat när hästen är inackorderad eller står under  
någon annans uppsikt än sin ägare. Skyddet ersätter inte skador som  
orsakats den försäkrade. Undantagvis ersätts personskador som  
orsakats hästens skötare.

Maximiersättning 85 000 euro per skada. Självrisk 150 euro per skada. 
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Ersättning
Försäkringsskyddet ska vara i kraft vid tidpunkten för när 
kostnaderna uppstår och sjukdomen ska ha börjat eller olycksfallet 
inträffat under försäkringens giltighetstid.

Från skyddet för veterinärkostnader på standardnivå och skyddet 
för omfattande veterinärkostnader utbetalas under en försäkrings- 
period ersättning högst upp till det maximibelopp som valts för 
skyddet.

Från livskyddet utbetalas högst den maximiersättning som anges 
i försäkringsbrevet. Maximiersättningen i livskyddet sänks årligen 
med 10 % från det att din häst fyller 16 år. Maximiersättningen 
sjunker emellertid inte under 300 euro.

Kostnader för undersökningar och behandlingar utomlands ersätts 
högst enligt prisnivån i Finland. Alla veterinärutlåtanden och 
fakturor från utlandet ska vara skrivna på maskin på finska, svenska 
eller engelska. Av dem ska framgå hästens identifieringsuppgifter, 
diagnosen och vilka behandlingar som utförts. Kostnaderna ska vara 
klart specificerade.

Ersättningsexempel
Veterinärkostnader på standardnivå

Exempel: Hästens foderstrupe förstoppas av foder och veterinär 
tillkallas genast till platsen. Förstoppningen kan lösas upp, hästen 
får läkemedel och rekommenderas ett kontrollbesök på kliniken 
efter en vecka. För båda besöken och läkemedlen ersätts 75 % av 
kostnaderna.
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Exempel: En ponny har drabbats av fång efter att ha ätit för 
mycket gräs med hög sockerhalt på betet. Ponnyns framhovar 
röntgas och den ordineras en långvarig kur smärtstillande medel. 
Dessutom ges noggranna anvisningar om ponnyns utfodring, 
motion och skoning. Ponnyn rekommenderas en röntgenkontroll 
efter fem veckor. För båda besöken och läkemedlen lämnas 
ersättning med 75 %. Sjukbeslag ersätts inte från försäkringen.

Exempel: Hästen visar symtom på kolik och situationen är så 
allvarlig att hästen omedelbart måste flyttas till en operationssal. 
Kostnaderna för operationen, läkemedlen och klinikens vård- 
dagsavgifter ersätts med 75 %. I ersättningen beaktas emellertid 
den maximiersättning som valts för skyddet.

Omfattande veterinärkostnader

Exempel: Hästens öga har blivit grumligt och grått och 
måste behandlas med några timmars mellanrum med olika 
ögondroppar och salvor. Hästen låter inte ägaren behandla ögat, 
varför hästen måste transporteras till hästsjukhuset för regel-
bunden läkemedelsbehandling. Från skyddet lämnas ersättning 
med 75 % för följande kostnader: undersökningar, läke- 
medelsbehandlingar, klinikens vårddagsavgifter och eventuella 
efterkontroller hemma i stallet.

Exempel: Hästen är nedstämd och den har feber. Veterinären tar 
blodprov och undersöker luftvägarna. Hos hästen konstateras 
luftvägsinflammation och den ordineras läkemedel och vila. 
Samma undersökningar upprepas på kontrollbesöket efter två 
veckor. För båda besöken lämnas ersättning med 75 %.

Exempel: Hästen drabbas av hudproblem. Veterinären tar 
blodprov och prov från huden. Hästen konstateras ha en hud- 
infektion orsakad av bakterier och den ordineras läkemedel  
och medicinskt schampo. Kostnaderna och läkemedlen ersätts 
med 75 %.
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Livskydd

Exempel: Hästen har under natten drabbats av allvarlig kolik. 
Veterinären konstaterar på platsen att hästen inte längre kan 
räddas. Av djurskyddsskäl måste hästen avlivas för att undvika 
mer lidande. Från livskyddet utbetalas hästens marknadspris, 
högst försäkringens maximiersättning.

Exempel: Hästen har lyckats slita sig från sin skötare trots 
ändamålsenlig utrustning och faller omkull när den rusar iväg. 
Hästens kotben splittras så att det inte går att operera. Vete-
rinären avlivar hästen på händelseplatsen. Från livskyddet 
utbetalas hästens marknadspris, högst försäkringens maximi- 
ersättning.

Exempel: Hästen har länge haft tarmproblem: den har magrat, 
den har smärtor och är apatisk. Efter omfattande undersökningar 
är den antagna diagnosen en tumör i tarmen. Veterinären avlivar 
hästen av djurskyddsskäl. Från livskyddet utbetalas hästens 
marknadspris, högst försäkringens maximiersättning.

Foster- och fölskydd

Exempel: Ett sto har konstaterats vara dräktigt 90 dagar efter 
betäckningen. Stoet har kastat fölet och veterinären konstaterar 
att stoet är tomt. Från skyddet ersätts maximiersättningen för 
fostret till fullt belopp.

Exempel: Ett föl är svagt vid födseln och man gör allt för att 
hjälpa det. Efter några dagar är man ändå tvungen att konstatera 
att fölet inte är livsdugligt och måste avlivas. Från försäkringen 
ersätts 75 % av veterinärkostnaderna. Resten av maximiersätt-
ningen betalas ut på grund av att fölet gått förlorat.
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Exempel: Ett föl är dödfött. Från skyddet utbetalas maximi- 
ersättningen för fölet i sin helhet.

Exempel: Ett tio dagar gammalt föl drabbas av diarré.  
Veterinären behandlar fölet hemma i stallet och det piggnar 
till efter några dagars vård. Från skyddet ersätts 75 % av 
kostnaderna för vården och läkemedlen.

Ansvarsskydd

Exempel: Hästen blir skrämd och sliter sig från sin skötare trots 
ändamålsenlig utrustning. På stallets parkeringsplats sparkar 
hästen till en ryttares bil. Reparationskostnaderna för bilen 
ersätts från ansvarsskyddet. Självriskandelen (150 euro) betalas 
av ägaren till den förrymda hästen.

Exempel: Hästen står bunden på stallgången och blir skrämd när 
ägaren till en annan häst går förbi. Hästen sparkar och träffar  
den andra hästens ägare. Även om det endast är fråga om  
en krosskada lönar det sig att visa upp skadan hos en läkare.  
Läkarkostnaderna ersätts från ansvarsskyddet. Självriskandelen 
(150 euro) betalas av ägaren till den häst som sparkade.

Exempel: Hästen lyckas rymma från ett ändamålsenligt ingärdat 
bete och springer ut på vägen. En bil är tvungen att väja för 
hästen och kör i diket. Från ansvarsskyddet ersätts repara-
tionskostnaderna för bilen men inte skadorna på häststängslet. 
Självriskandelen (150 euro) betalas av ägaren till den förrymda 
hästen.
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Viktig information om hästförsäkringen

Skydda din häst från skador
I det följande får du viktig information bland annat om försäkringens 
giltighet, säkerhetsföreskrifter, begränsningar och premier.

Giltighet
Försäkringen gäller i Finland samt tillfälligt i Norden, överallt inom 
EU, i Storbritannien och i Schweiz. Vid försvinnande och stöld av 
hästen gäller försäkringen endast i Finland.

Skyddet för veterinärkostnader på standardnivå, skyddet för 
omfattande veterinärkostnader och livskyddet upphör vid utgången 
av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller 22 år. Foster- 
och fölskyddet är tidsbegränsat och upphör senast när fölet är en 
månad gammalt. Ansvarsskyddet gäller under hästens hela livstid.

Säkerhetsföreskrifter
Syftet med säkerhetsföreskrifterna är att förhindra uppkomsten  
av en skada eller reducera skadans omfattning. De viktigaste säker- 
hetsföreskrifterna är bland annat följande:

• Kontakta utan dröjsmål veterinär, om hästen visar symtom  
på sjukdom eller skada

• Följ veterinärens anvisningar
• Låt vaccinera hästen i enlighet med Livsmedelsverkets  

vaccinationsprogram

Om föreskrifterna inte har följts och det har bidragit till uppkomsten 
av skadan, kan ersättningsbeloppet nedsättas. Du hittar mer 
ingående säkerhetsföreskrifter i försäkringsvillkoren. 
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Avvärjning av transportskador
Transportmedel avsett för hästtransport ska till sin hållbarhet och 
konstruktion vara sådant att dess användning inte orsakar hästen 
men eller skada.

Begränsningar
Försäkringen ersätter bland annat inte skador eller kostnader 
som hänför sig till följande:

• Sjukdom eller skada som funnits innan försäkringen togs
• Sjukdomsskador som uppstått inom 14 dygn från det att 

försäkringen trädde i kraft
• Förebyggande av sjukdom
• Näringspreparat, foder, vitaminer och andra produkter som inte 

har godkänts som läkemedel
• Tand- eller tandköttsvård, om det inte är fråga om vård av  

olycksfallsskada
• Senskador, senskida, inre eller yttre förändringar i leder eller 

benförändringar (däremot ersätts skada till följd av benbrott  
eller sår som berör sena)

• Tillväxtstörning i leder eller skelett
• Komplikation till följd av sjukdom, olycksfall, ingrepp eller 

läkemedel som inte ersätts från försäkringen
• Sjukbeslag
• Kastrering, sterilisering, dräktighet, kryptorkism
• Besök, varvid djuret konstateras ha en sjukdom eller skada som 

inte ersätts
• Faktureringskostnader och arvoden för utlåtanden

Ansvarsskyddet ersätter bland annat inte

• Skada som orsakats försäkringstagaren, den försäkrade eller 
person som stadigvarande bor i samma hushåll med dem (undan-
tagsvis ersätts personskador som orsakats djurets skötare, 
innehavare och personer som stadigvarande bor i samma hushåll 
med dem)
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• Sakskada som orsakats stallets ägare eller stallföretaget
• Skada som djuret orsakar vårdinrättningen eller dess personal
• Skada som orsakas när hästen används i förvärvsverksamhet

Mer ingående begränsningar som gäller försäkringsskydden framgår 
av försäkringsvillkoren.

Faktorer som inverkar på premien
Genom prissättningen strävar vi efter att premien ska motsvara den 
rådande risken för varje enskild försäkrad. Då fördelas premierna 
rättvist mellan alla försäkrade.

De faktorer som inverkar på premien varierar i olika försäkrings- 
skydd. På premien för hästförsäkringen inverkar bland annat 
hästens ålder, kön och användningsändamål samt djurets övriga 
egenskaper, försäkringsskyddets omfattning, den maximiersättning 
som valts och självrisken.

På försäkringspremien inverkar dessutom bland annat tidpunkten 
för när försäkringen beviljas, försäkringstagarens ålder och 
boningsort, eventuell If Förmånskundrelation och försäkrings-  
och skadehistorien. 

En försäkring är ett avtal
Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal. På basis av avtalet 
fastställs försäkringsskyddets omfattning och självrisken. 

Premiebetalning
Försäkringen hålls i kraft, när premien betalas senast på förfallo- 
dagen. Om försäkringspremien inte har betalats, säger If upp 
försäkringen att upphöra inom 14 dygn efter att meddelandet om 
uppsägningen har skickats.
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Med e-faktura kan du betala din faktura i 1, 2, 4 eller 12 poster utan 
extra kostnader. Alternativt kan du få en avgiftsfri faktura till Mina 
sidor eller en pappersfaktura per post. Om du vill betala din premie 
i fler än en post, debiterar vi för varje pappersfaktura 1,90 euro/st.  
Mer information på adressen if.fi/e-faktura.

Ändring av försäkringsavtalet och avtalets upphörande
Hästförsäkringen är en fortlöpande försäkring som gäller en avtalad 
försäkringsperiod i sänder. Kom ihåg att underrätta oss om even-
tuella förändringar i försäkringens objekt.

Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i 
försäkringsvillkoren göra ändringar i försäkringsvillkoren och 
premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Dessutom kan 
försäkringsbolaget göra sådana ändringar i dem som inte inverkar 
på det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. Vi meddelar dig 
om eventuella ändringar på förhand.

Din försäkring kan upphöra:

• Vid en på förhand avtalat tidpunkt
• När du skriftligen meddelar vårt bolag om detta
• På försäkringsbolagets beslut under pågående försäkringsperiod, 

om premien inte har betalats
• På försäkringsbolagets beslut i de övriga situationer som nämns  

i försäkringsvillkor och lagar

https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/e-faktura
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If Förmånsprogram belönar och betjänar

Du får rabatt på premierna 
varje år
Du omfattas av förmånsprogrammet redan med en försäkring.  
Dra full nytta av våra förträffliga kundförmåner. 

Förmånerna ökar med din kundrelation. Du får rätt till 
förmånerna och rabatterna redan med en hemförsäkring för 
ditt hem eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil, 
när du valt att få din försäkringspost i elektronisk form till 
Mina sidor. Samtidigt som du sköter dina ärenden enklare 
sparar du på miljön och din egen tid. 

• På nivå 1 i förmåns- 
programmet får du 10 % 
rabatt på nästan alla dina 
försäkringar

• När du har hem- och  
kaskoförsäkring kommer  
du upp på nivå 2 och får  
15 % rabatt

• När du har hem-, kasko- 
och personförsäkring hos If 
kommer du upp på nivå 3.  
På nivå 3 får du en egen  
servicerådgivare, som tar  
hand om dina försäkrings- 
ärenden och hjälper dig att 
hålla ditt försäkringsskydd  
à jour  

 If Förmånsprogram 

  Förmåner för  
 organisations-   
 medlemmar 

 Förmåner för unga 

https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/if-formansprogrammet
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-organisationsmedlemmar
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-organisationsmedlemmar
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-organisationsmedlemmar
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-unga
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Försäkringsgivare 
If Skadeförsäkring AB (publ) 
Filial i Finland 

Registrerad hemort Stockholm  
FO-nummer 1602149-8 

Kägelhamnen 2  
02150 Esbo 

Telefon 010 19 15 15 (växel)  
If Kundservice, telefon 010 19 19 19

If Skadeförsäkring AB (publ) 
10680 Stockholm, Sverige 
Org.nr 516401-8102

Försäkringsgivaren eller dess ombud ger inte 
personliga rekommendationer om försäkringar 
enligt lagen om försäkringsavtal. 

Konsumentskydd
Om du som försäkringstagare eller ersättnings-
sökande är missnöjd med beslutet, kan du vända 
dig till If Kundombudsman. Lämna in uppgifterna 
om ärendet inom sex månader efter att du fått 
beslutet på adressen asiakasvaltuutettu@if.fi 
eller If Kundombudsman, PB 2018, 20025 IF. 

Försäkrings- och finansrådgivningen (fine.fi)  
och Konsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi)  
ger beslutsrekommendationer i ärenden som gäller 
försäkringsgivarens eller ombudets förfarande.  
Trafik- och patientskadenämnden (liipo.fi) ger  
beslutsrekommendationer i ersättningsärenden i 
enlighet med trafikförsäkringslagen. Du kan också få 
ditt ärende prövat i domstol genom att väcka talan 
vid tingsrätten. 

Mer information och en kontaktblankett till kundom-
budsmannen finns på adressen if.fi/andringsansokan. 

Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar kundernas personuppgifter med iakt-
tagande av vid var tid gällande försäkrings- och 
dataskyddslagstiftning och värnar också i övrigt 
om kundernas integritetsskydd vid behandlingen 
av personuppgifter. Vi behandlar våra kunders 
personuppgifter för skötseln av försäkrings- 
ärenden i olika skeden av försäkringens livscykel, 
såsom när försäkringsavtal ingås, under försäkrings- 
perioden och vid skadehanteringen. Uppgifterna 
skaffas från kunden själv, från de instanser som 
kunden har beviljat fullmakt, från offentliga register 
som förs av myndigheter och från kreditupplys-
ningsregistret. Vi använder vårt kundregister 
också för marknadsföring till våra kunder. 

Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående utan 
kundens samtycke, såvida inte utlämnandet av 
uppgifter baserar sig på bestämmelse i lag. Vi spelar 
in telefonsamtal med försäkrings- och ersättnings- 
tjänsten för att verifiera innehållet i samtalet 
med kunden, exempelvis när det är fråga om att 
ingå avtal eller rådgivning i anslutning till skade-
ärenden. Vi använder inspelningarna också för 
att utveckla kvaliteten på våra tjänster. Mer infor-
mation om behandlingen av personuppgifter finns 
på adressen if.fi/hantering-av-personuppgifter.

Uppgifter om försäkringsgivaren

https://www.fine.fi/sv/forstasidan.html
https://kuluttajariita.fi/sv/index.html
https://liipo.fi/sv
https://www.if.fi/sv/privat/vid-skada/om-du-inte-ar-nojd
https://www.if.fi/sv/hantering-av-personuppgifter

