SVELAND HÄST FAVORIT - LIVFÖRSÄKRING

Viktigt om liv- samt användbarhetsförsäkring
I Sveland Häst Favorit kan du välja att ha både livförsäkring och användbarhetsförsäkring. Detta är två
försäkringar som tillsammans ger dig ett ekonomiskt skydd om din häst avlider. Vi har märkt att det
finns en osäkerhet hos våra kunder om vad livförsäkringen ersätter och vill därför tydliggöra detta.
För fullständiga försäkringsvillkor, se www.sveland.se. Informationen om livförsäkringen gäller även för Sveland
Häst Special, dock ersätter Specials användbarhetsförsäkring enbart i villkoret angivna sjukdomstillstånd.

Livförsäkring - vid akut dödsfall
Liversättning lämnas bara när hästen akut insjuknar, eller skadas, så allvarligt att den omedelbart avlider eller
omedelbart måste avlivas enligt veterinär.
Sjukdomen måste uppstå snabbt och vara i behov av veterinärkonsultation snarast möjligt. Dessutom ska sjukdomstillståndet endast ha pågått under en kort tid. Om veterinärmedicinsk behandling påbörjats utgår det ingen ersättning
från livförsäkringen. Självklart får veterinärkonsultation och undersökningar göras för att fastställa sjukdomens/skadans
omfattning.
Viktigt! Vid tveksamheter ska Sveland Djurförsäkringar alltid kontaktas före avlivning.
Vid akutfall när kontoret är stängt kan du ändå få kontakt med en skadereglerare för rådgivning. Ring 0451-38 30 00.
Ersättning från livförsäkringen kan t ex utfalla vid följande exempel:
• Hästen skadas i hagen och visar kraftig hälta. Veterinären tillkallas och konstaterar att vänster framben
är brutet. Veterinären bedömer att hästen måste avlivas omedelbart eftersom skadan är så allvarlig.
• En sedan tidigare frisk häst uppvisar koliksymptom och veterinär tillkallas. Veterinären
konstaterar felläge av tarm och bedömer att hästen måste avlivas omedelbart.
• Hästen insjuknar hastigt och uppvisar mycket dåligt allmäntillstånd. Veterinär tillkallas och efter undersökning
konstateras någon form av allvarlig förgiftning. Veterinären bedömer att hästen måste avlivas omedelbart.

Användbarhetsförsäkring
Användbarhetsersättning lämnas om hästen enligt veterinär förlorat sin användbarhet som rid-, bruks- eller avelshäst
efter en skada eller sjukdom och måste avlivas. Hästen ska då ha genomgått enligt veterinär lämplig behandling och
konvalescens.
Delersättning kan lämnas med 80 % om hästen kan leva vidare ur djurskyddssynpunkt men permanent förlorat sin användbarhet.
Ersättning från användbarhetsförsäkringen kan t ex utfalla vid följande exempel:
•
•

•

Hästen har långvariga hältproblem och blir sämre trots behandling och rehabilitering,
veterinär rekommenderar avlivning.
En sedan tidigare frisk häst uppvisar koliksymptom och veterinär tillkallas. Veterinären konstaterar felläge av tarm
och remitterar till klinik för operation av hästen. Hästen opereras och skickas hem. Under följande månader har
hästen upprepade kolikanfall. Veterinär bedömer prognosen för tillfrisknande som dålig och rekommenderar
avlivning
Hästen har kroniska luftvägsproblem och blir sämre trots behandling och rehabilitering,
veterinär rekommenderar avlivning.

Som jämförelse ersatte användbarhetsförsäkringen nästan tre gånger så många skadefall som livförsäkringen år 2013.

Har du frågor eller vill utöka ditt försäkringsskydd?
Kontakta vår kundservice på 0451-38 30 00 eller djur@sveland.se. Du kan även få hjälp av våra kunniga ombud,
deras kontaktuppgifter finner du på www.sveland.se.

