Hevosvakuutus
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: If Hevosvakuutus

Ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat täydelliset tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Hevosvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka antaa turvaa hevosellesi. Hevosvakuutuksen laajuuden voit valita vakuutusyhtiön tarjoamista vaihtoehdoista.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa alla olevan listan mukaan hevosen hoidosta aiheutuneita
eläinlääkärin kustannuksia sekä hevosen menettämisen, jos turvat ovat
saatavilla vakuutettavalle hevoselle ja valittu vakuutukseen. Turvaa voi
mahdollisuuksien mukaan laajentaa valittavilla lisäturvilla.

Vakuutus ei kata esimerkiksi
sairaudesta aiheutuneita kustannuksia tai vahinkoa, jos sairaus on alkanut 14 vuorokauden aikana vakuutuksen alkamisesta
ennen vakuutuksen ottamista alkaneiden sairauksien tai vammojen
kustannuksia

Sairaudesta tai tapaturmasta johtunut menettäminen
Hevosen katoaminen tai varkaus Suomessa

ravintovalmisteita, rehua tai vitamiineja

Laajat eläinlääkärikulut, josta korvataan sairaudesta tai tapaturmasta
aiheutuneet eläinlääkärin kustannukset, lääkkeet, sidetarpeet, laboratorio- ja röntgenkulut, magneettikuvaukset, tietokonetomografia- ja
ultraäänikustannukset sekä eläinklinikan hoitopäivämaksut
Perustason eläinlääkärinkulut, josta korvataan yllä mainitut hoitokustannukset rajattuna seuraaviin sairauksiin tai tapaturmiin; akuutti
haava, raajan tapaturmainen luunmurtuma tai luun säröymä, ruokatorven tukkeutuma, akuutti ähkyhoito ja ähkyleikkaus, kaviokuume,
lannehalvaus

Lisäturvat
Hevosen toiselle aiheuttama äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilötai esinevahinko

vahinkoa, jos vakuutus ei ole ollut voimassa kustannusten syntyhetkellä
tai sairaus tai tapaturma ei ole alkanut vakuutuksen voimassaoloaikana

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Korvausta ei makseta esimerkiksi
jännevauriosta, nivelten sisäisestä tai ulkopuolisesta muutoksesta tai
luunmuutoksesta aiheutuneista kustannuksista (kuitenkin korvataan
luun murtuman aiheuttaman vaurion tai jänteeseen ulottuvan haavan
hoitokulut)
nivelten ja luuston kasvuhäiriön kustannuksista
muusta kuin tapaturmasta johtuvasta hammas- tai ienhoidosta

Sikiön menettäminen tai varsan kuolema ja varsalle aiheutuneet
eläinlääkärin kustannukset yhden kuukauden ikään saakka

fysikaalisen hoidon kustannuksista
hevosen vakuutuksenottajalle tai hänen perheelleen aiheuttamasta
esine- tai henkilövahingosta
hevosen hoitajalleen tai hänen perheelleen aiheuttamasta esinevahingosta
hevosen hoitolaitokselle tai sen henkilökunnalle aiheuttamasta vahingosta
hevosen kuljetusvälineelle aiheutuneesta vahingosta

Missä vakuutusturva on voimassa?
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Vakuutus on voimassa Suomessa sekä tilapäisesti Pohjoismaissa, kaikkialla EU:ssa ja Sveitsissä. Tilapäisyys voi kestää enintään yhden vuoden.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm. vakuutuksen kohteesta.
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan.
Noudattaa suojeluohjeita.
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista.
Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten If toimittaa laskut.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturva on voimassa toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen.
If voi päättää vakuutuksen, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Ifillä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.
Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna ajankohtana ilman eri ilmoitusta.
Eläinlääkärikulut-turvat ja henkiturva päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana hevonen täyttää 22 vuotta. Vastuuturva on voimassa hevosen eliniän. Sikiöja varsaturva on voimassa vakuutuskirjassa mainitun määräajan.

Miten irtisanon sopimuksen?
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Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
Irtisanominen tulee tehdä Ifille kirjallisesti.
Määräaikaista vakuutusta ei voi irtisanoa, jos sen voimassaoloaika on alle 30 päivää.

