Hästförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Produkt: If Hästförsäkring

Detta produktfaktablad ger en allmän bild av försäkringen och de skydd som finns att få till den. De fullständiga uppgifterna framgår av försäkringsvillkoren och försäkringshandledningen. Innehållet i din försäkring beror på de skydd som du valt till försäkringen. Du kan kontrollera innehållet i ditt försäkringsskydd i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Hästförsäkringen är en frivillig försäkring som ger skydd för din häst. Du kan välja hästförsäkringens omfattning från de alternativ som
försäkringsbolaget erbjuder.
Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen omfattar enligt förteckningen nedan veterinärkostnader som orsakats av vård av hästen samt förlust av hästen, om skydden finns att få för den häst som försäkras och om
de har valts till försäkringen. Skyddet kan i mån av möjlighet
utvidgas med valfria tilläggsskydd.

Försäkringen omfattar exempelvis inte

Förlust till följd av sjukdom eller olycksfall

kostnader eller skada till följd av sjukdom, om sjukdomen har
börjat inom 14 dygn från det att försäkringen trädde i kraft
kostnader för sjukdomar som börjat eller skador som uppstått innan försäkringen togs

Försvinnande eller stöld av hästen i Finland

näringspreparat, kosttillskott, naturläkemedel, foder eller
vitaminer

Omfattande veterinärkostnader, som ersätter veterinärkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall, läkemedel,
förbandsmaterial, laboratorie- och röntgenkostnader, kostnader för magnetröntgen, datortomografi och ultraljudsundersökning samt dagvårdsavgifter på djurklinik

skada, om försäkringen inte varit i kraft när kostnaderna
uppstod eller sjukdomen inte har börjat eller olycksfallet inte
har inträffat under försäkringens giltighetstid

Veterinärkostnader på standardnivå, som ersätter ovan
nämnda vårdkostnader begränsat till följande sjukdomar eller olycksfall: akut sårskada, fraktur eller fissur av ben till
följd av olycksfall, foderstrupsförstoppning, akut kolikbehandling och kolikoperation, fång, korsförlamning

Tilläggsskydd
Plötslig och oförutsedd person- eller sakskada som hästen
orsakat någon annan
Förlust av foster eller föl och veterinärkostnader för fölet
upp till en månads ålder

Maximiersättning

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?
Ersättning lämnas exempelvis inte för
kostnader som orsakats av senskador, senskida, inre eller
yttre förändringar i leder eller benförändringar (däremot ersätts vårdkostnader för skada till följd av benbrott eller sår
som berör en sena)
kostnader för tillväxtstörning i leder eller skelett
tand- eller tandköttsvård av annan orsak än olycksfall
kostnader för fysikalisk vård

Maximiersättningen för veterinärkostnader under en försäkringsperiod är 2 000 €, 4 000 € eller 6 000 € enligt kundens val.
Från livskyddet utbetalas djurets marknadspris, dock högst
upp till det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet.

sak- eller personskada som hästen orsakat försäkringstagaren eller dennes familj
sakskada som hästen orsakat sin skötare eller dennes familj
skada som hästen orsakat vårdinrättningen eller dess personal
skada som orsakats hästens transportmedel

Maximiersättningen i ansvarsskyddet är 85 000 €.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Finland samt tillfälligt i Norden, överallt inom EU, i Storbritannien och i Schweiz. Med tillfälligt avses högst ett år.

Vilka är mina skyldigheter?
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När avtalet ingås ska du lämna korrekt information om de uppgifter som begärs, bl.a. om försäkringens objekt.
Betala försäkringspremien inom utsatt tid.
Följ säkerhetsföreskrifterna.
Meddela utan dröjsmål eventuella felaktiga och bristfälliga uppgifter som du upptäckt i anslutning till försäkringen.
Om olyckan är framme, gör skadeanmälan och lämna de uppgifter som behövs för att reda ut skadeärendet till If.

När och hur ska jag betala?
If skickar en premiefaktura. Betala in premien på det bankkonto som anges på fakturan senast på förfallodagen.
När försäkringsavtalet ingås kommer parterna överens om i hur många poster årspremien betalas och på vilket sätt If levererar fakturorna.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och If kommer överens om att försäkringen ska börja. Försäkringen gäller tills vidare.
Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren skriftligen säger upp skyddet.
If kan avsluta försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Då upphör försäkringen 14 dagar efter att anmälan om
uppsägning har sänts.
If har dessutom rätt att säga upp försäkringen vid ingången av en ny försäkringsperiod.
En tidsbestämd försäkring upphör vid avtalad tidpunkt utan separat anmälan.
Veterinärkostnadsskydden och livskyddet upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 22 år. Ansvarsskyddet är i
kraft hela hästens livstid. Foster- och fölskyddet gäller för den utsatta tid som anges i försäkringsbrevet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
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Du kan när som helst säga upp försäkringen.
Anmälan om uppsägning ska göras till If skriftligen.
En tidsbestämd försäkring kan inte sägas upp, om försäkringens giltighetstid är kortare än 30 dagar.

