Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för
veterinärvård sänks successivt när hästen blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen börjar, och med hur stort belopp,
skiljer sig mellan bolagen.
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Allmänt
Försäkringen är ett ettårsavtal. Vid försäkringens årliga huvudförfallodag kan premien och villkoren ändras.
Karenstiden avser bara sjukdom, inte olycksfall.
Bolag
Aktuellt villkor
Försäkringens
Karenstid Livförsäkring kan Veterinärvårdsförs
benämning
sjukdom
tecknas fr.o.m kan tecknas fr.o.m
Tillämpas vid
t.o.m
- t.o.m
nyteckning. Ingen ny
karens om du byter
bolag. Vissa bolag
ersätter inte om
djuret insjuknat
under karensen.
Andra har en vidare
tolkning och ersätter
inte heller om djuret
enligt
veterinärmedicinsk
bedömning har blivit
smittat under
karenstiden
Agria Djurförsäkring Agria Häst 2016-01- A1 Veterinärvård
20 dagar ersätter ej 2 dagar t o m 15 år 2 dagar t o m 15 år
01
och A1 Liv och
smitta under
Användbarhet
karenstiden
Dina Försäkringar
Häst 2016, 2016-01- Hel Liv- och Hel
20 dagar ersätter ej 2 dagar - t o m 15 år 2 dagar - t o m 15 år
01
Veterinärvårdsförsäk vid smitta under
ring
karenstiden
Folksam
Försäkringsvillkor
A1 liv + A1
20 dagar
2 dagar - t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år
Häst januari 2016
Veterinärvård
Endast vid
alt. 17 år beroende alt. 17 år beroende
veterinärvård.
på ras
på ras
För hästar av
För hästar av
raserna Arabiskt
raserna Arabiskt
fullblod, Islandshäst, fullblod, Islandshäst,
Lipizzaner
Lipizzaner
och Shetlandsponny och Shetlandsponny
kan försäkring
kan försäkring
tecknas i Folksam till tecknas i Folksam till
och med det år då
och med det år då
hästen
hästen
uppnår 17 års ålder. uppnår 17 års ålder.
If
Hästförsäkring
Livförsäkring +
20 dagar
1 dag - t o m 16 år
1 dag- t o m 16 år
Försäkringsvillkor
veterinärvård
januari 2016
Sveland (Häst
Särskilt villkor Häst Sveland Häst
20 dagar ersätter ej 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år
Favorit)
Favorit 2015-01-01 Favorit (A1) Liv med vid smitta under
användbarhet och
karenstiden
veterinärvård
Sveland (Häst
Särskilt villkor Häst Sveland Häst
20 dagar ersätter ej 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år
Maximal)
Maximal 2015-01-01 Maximal (A1) Liv
vid smitta under
med användbarhet karenstiden
och veterinärvård
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Livförsäkring
Livbeloppet, det vill säga det försäkringsbelopp man försäkrar hästen för ska högst motsvara marknadsvärdet.
Marknadsvärdet grundas på bland annat inköpspris, tävlingsresultat, härstamning eller avelsmeriter.
I de olika bolagens livförsäkringar finns undantag för sjukdomar som inte omfattas. Ett vanligt undantag är att
försäkringen inte betalar ut livbeloppet vid beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor.
Bolag
Livbeloppet sänks
Lägsta livbelopp Livbeloppet upphör
Finns det undantag?
årligen med
innan det upphör
(hästens ålder)
För närmare information
om de olika
försäkringsbolagens
undantag bör du
kontakta respektive
bolag.
Agria Djurförsäkring
20 % från 16 år
5 000 kr
21 år
Ja
Övergår då till Agria A2
Liv som upphör vid
förfallodagen det
kalenderår hästen
uppnår 24 års ålder.
Dina Försäkringar
20 % från 16 år
5 000 kr
25 år
Ja
Folksam
15% från 16 år
5 000 kr
24 år alt. 26 år beroende Ja
För hästar av raserna
på ras
Arabiskt fullblod,
För hästar av raserna
Islandshäst, Lipizzaner
Arabiskt
och Shetlandsponny
fullblod, Islandshäst,
sker sänkningen från och
Lipizzaner och
med det kalenderår då
Shetlandsponny upphör
hästen uppnår 18 års
livförsäkringen i Folksam
ålder.
att gälla när hästen
uppnår 26 års ålder.
If
20 % från 16 år
Ingen nedre gräns
25 år
Ja
Sveland (Häst Favorit)
20 % från 16 år
5 000 kr
24 år alt. 26 år beroende Ja
på ras
Åldersgränsen 26 år
gäller för hästar av
raserna arabiskt fullblod,
islandshäst, lippizzaner
samt shetlandsponny.
Sveland (Häst Maximal) 20 % från 16 år
5 000 kr
24 år alt. 26 år beroende Ja
på ras
Åldersgränsen 26 år
gäller för hästar av
raserna arabiskt fullblod,
islandshäst, lippizzaner
samt shetlandsponny.
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Veterinärvård
Behandling och vård ska utföras av legitimerad veterinär. Försäkringen gäller aldrig för skada eller sjukdom som är
medfödd eller som förelåg (påbörjats) innan försäkringen började gälla oavsett när skadan/sjukdomen först kunnat
iakttas.
I de olika bolagens veterinärvårdsförsäkringar finns undantag för sjukdomar som inte omfattas. Vanliga undantag är att
försäkringen inte betalar ersättning vid beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor eller tandproblem.
Bolag
Maxersättning/år,
Möjlighet teckna tillägg för
Finns det undantag?
veterinärvård
högre maxersättning
För närmare information om de
olika försäkringsbolagens
undantag bör du kontakta
respektive bolag.
Agria Djurförsäkring
40 000, 80 000 eller 120 000 kr Ja, upp till vald maxersättning Ja
(max 18 000 kr för
per försäkringsår för hältor,
hältor/rörelsestörning mm).
rörelsestörningar och
Agria har från den 1 januari det ryggbehandlingar.
år hästen fyller fyra år ett
Kan tecknas från den 1 januari
maxbelopp på 18 000 kronor
det år hästen fyller fyra år.
per försäkringsår för hältor,
Ersätter även rehabilitering
rörelestörningar, sjukdomar i
med max 5 000 kr per
bröst och ländrygg, gaffelband, försäkringsår vid hältor,
ligament samt frakturer/fissurer rörelsestörningar och
som har tecken på
ryggsjukdomar.
artrosförändring.
Dina Försäkringar
60 000 kr
Ja, 120 000 kr
Ja
Folksam
25 000
Ja, 50 000 kr alt. 100 000 kr
Ja
If
50 000 kr
Ja, 130 000 kr
Ja
Sveland (Häst Favorit)
50 000 kr
Ja, upp till
Ja
100 000 kr
Sveland (Häst Maximal)
100 000 kr
Nej
Ja
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Självrisker
I vissa bolag kan du sänka din premie genom att välja en högre självrisk. För varje självriskperiod drar bolaget bara en
fast självrisk oavsett hur många gånger din häst behandlas av veterinären.
Förutom den fasta självrisken betalar du vanligen en rörlig självriskdel på 15 till 20 procent av de ersättningsbara
kostnader som överstiger den fasta självrisken.
Bolag
Självrisk, lägsta alternativ
Självrisk, högsta alternativ
Självriskperiod - antal dagar
Agria Djurförsäkring
1 850 kr + 20 %
5 000 kr + 50 %
125 dagar
Dina Försäkringar
2 000 kr + 20 %
2 000 kr + 20 %
4 månader
Folksam
2 600 kr + 15%
2 600 kr + 15%
125
If
2 700 kr + 20 %
5 000 kr + 20 %
100
Sveland (Häst Favorit)
2 700 kr + 20 %
2 700 kr + 20 %
150
Sveland (Häst Maximal)
4 900 kr + 0 % upp till 50 000
4 900 kr + 0 % upp till 50 000
150
kr och 20 % från 50 000 kr
kr och 20 % från 50 000 kr
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Tilläggsförsäkringar
Hos de flesta försäkringsbolag kan du teckna tilläggsförsäkringar till försäkringarna som finns med i jämförelsen.
Bolag
Tillägg till försäkringen i jämförelsen.
Agria Djurförsäkring
A1 Guld - Ersätter kostnader för hältor, rörelsestörningar och
ryggsjukdom med upp till försäkringsbeloppet i A1
Veterinärvård. Ersätter även viss rehabilitering efter hälta,
rörelsestörning och ryggsjukdom med upp till 5 000 kr.
Dina Försäkringar
Inga tillägg
Folksam
Inga tillägg
If
VeterinärXtra – betalar, utöver höjning av högsta ersättning för
veterinärvårdskostnader, ersättning för mediciner (högst 3 000
kr per försäkringsår), rehabilitering (högst 6 000 kr per
försäkringsår), ambulanstransport (högst 5 000 kr), avlivning och
...
omhändertagande av djurkroppen (högst 6 000 kr), veterinärs
resor (högst 3 000 kr per behandlingsperiod), hovvård (högst
2 000 kr per försäkringsår), MRI/CT och scintigrafi (högst 15 000
kr) samt strålnings- och cellgiftsbehandling (högst 5 000 kr).
Sveland (Häst Favorit)
Rehabilitering - högst 5 000 kr per försäkringsår
Sveland (Häst Maximal)
Inga tillägg
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