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Allt började i Lund 1911
Vår historia är lång, i mer än 100 år har vårt mål 
varit att skapa förbättrade förutsättningar för att 
tryggt kunna vara djurägare ur ett ekonomiskt per-
spektiv. Redan 1911 när ett antal bönder gick sam-
man och bildade bolaget, var affärsidén att gemen-
samt dela på bördan när något djur blev sjukt eller 
dog och därmed behövde ersättas. Tillsammans är 
vi mindre sårbara. Det är fortfarande en del av vår 
kultur. Vi är ett kundägt företag, med ambition att 
genom korta beslutsvägar och flexibla lösningar 
skapa kundnytta.

Vikten av att bygga och utveckla goda relationer 
med våra kunder har alltid varit i fokus. För att 
utvecklas som bolag under så lång tid, har dessa 
kundrelationer varit nödvändiga för att skapa 
attraktiva djurförsäkringar. Bland oss som arbetar i 
bolaget är dessutom en stor andel själva djurägare, 
precis som för 100 år sedan. Vi har därför lätt att 
förstå våra kunders problem och på ett effektivt 
och kompetent sätt handlägga alla de ärenden som 
kommer till oss.  

Från att vara arbetshästarnas egen försäkring, till att 
vi idag även försäkrar sällskapsdjur som marsvin 
och fåglar har vägen varit lång. Redan på 80-talet 
började vi med hundförsäkringar och på senare år 
har våra katter i allt större andel försäkrats.  
Att ha en veterinärförsäkring för våra smådjur gör 
att vi har råd att ge dem en bra vård och en bättre 
livskvalitet. Det vill vi gärna bidra till de komman-
de 100 åren också.



Dagens Sveland Djurförsäkringar verkar över hela 
Sverige. Vårt huvudkontor ligger i Hässleholm, där 
ett 60-tal personer arbetar och där våra specialister 
på skadehantering finns. Vårt stora nät av ombud 
från Piteå i norr till Ystad i söder, ger våra kunder 
möjlighet att personligen träffa någon representant 
från oss om man så önskar. 

Vi försäkrar idag cirka 90 000 hundar av olika ra-
ser, däribland ett stort antal blandrashundar. Antalet 
hästar uppgår till cirka 20 000 stycken och katter 
och smådjur står för knappt 30 000 av beståndet.  
Vi har även ett antal bestånd med lantbruksdjur, 
framför allt nötkreatur och får. Totalt ger detta oss 
en marknadsandel på cirka 10 procent. Vår ambi-
tion är att öka denna genom de mervärden som 
vi representerar - hög kundservice, flexibilitet och 
kompetens inom djurhälsa.

För oss är det extra viktigt att premier sätts utifrån 
ett perspektiv där varje djur får en premie i förhål-
lande till den risk den utgör för Sveland. För att 
kunna växa och bibehålla vår starka ekonomiska 

position, behöver vi en vinstmarginal på 10 pro-
cent. Eftersom våra kunder även är våra ägare, finns 
det ingen anledning att öka premierna för att skapa 
större vinst i företaget. Vi fortsätter på den inslagna 
vägen från 1911 – vi delar gemensamt på kostna-
den för ett sjukt djur och hjälps åt att betala för att 
ett djur som gått bort ska kunna ersättas, åtmins-
tone ekonomiskt. 

  

Sveland Djurförsäkringars profilryttare Magnús Skúlason är instruktör 
och tävlingsryttare. Han har vunnit ett stort antal medaljer på såväl 

internationell som nationell nivå med islandshästar.

Mervärde för  
människa och djur



Din Favorit 
Vår specialitet

Navet i våra kundrelationer

Vi vet att djurförsäkringar är en komplicerad 
försäkringsform. Det är en sakförsäkring.  
I lagstiftarens ögon är djur att betrakta som en 
ägodel men samtidigt fungerar försäkringarna 
mer som personförsäkringar, det vill säga livför-
säkring och sjukvårdsförsäkring. Vi gör vårt bästa 
för att var tydliga i våra villkor och marknadsma-
terial, men det är inte alltid att vi lyckas. Det är 
därför extra viktigt för oss att vi har specialister 
på vår kundserviceavdelning som alltid finns till 
hands för att hjälpa och förklara för djurägare 
vad våra försäkringar innebär och vilka val som 
finns att tillgå. Trots att våra djurförsäkringar är 
kostnadseffektiva kan ibland årspremierna kän-
nas höga. Då hjälper vår kundservicepersonal till 
att hitta möjligheter så att alla ska kunna köpa en 
försäkring för sina fyrbenta älsklingar. 

Carina, en av våra specialister på  
kundserviceavdelningen.



Det är tryggt att försäkra  
hos Sveland

Djur blir sjuka. En del mer en del mindre, precis 
som vi människor. För oss människor, åtminstone 
om vi bor i ett land som Sverige, är vår sjukvård 
finansierad av skattemedel. Så är det inte för våra 
djur. Det är därför vi finns. Vår ambition är att ha 
marknadens bästa skadereglering. Vi eftersträvar 
att snabbt och kompetent kunna ge våra kunder 
besked om ersättning när deras djur är sjuka, el-
ler behöver avlivas. Vi vet att ovisshet gör allting 
värre och i en stressad situation när ett djur är i 
akut behov av veterinärvård, är det viktigt att få 
besked om vad som täcks av veterinärvårdsför-
säkringen. Att gå till veterinär är ofta förenat med 
höga kostnader. 

Samtidigt som våra duktiga veterinärer i allt 
högre grad kan behandla våra djur, ökar också 
kostnaderna. För att ta tillvara våra kunders 
intressen, har vi ingått ett avtal med föreningen 
Veterinärer i Sverige (VIS). Genom samarbetet 
med VIS är det vår ambition att våra försäkrings-
tagare erbjuds en bra vård till en rimlig kostnad. 

Sara, en av våra duktiga 
skadereglerare. På fritiden 

tävlar Sara lydnad och  
agility med sin pumi Stimm 

på nationell nivå.



Samarbeten för djurens bästa
Vi tror på samarbeten. Inte bara med våra 
kunder och ägare utan även med andra organi-
sationer och människor som vill vara med och 
utveckla djurförsäkringar för att våra husdjur 
ska få tillgång till bra vård. 

Vi har därför valt ut ett antal aktörer som vi 
tecknat avtal med. Till exempel går det att 
teckna våra hund- och kattförsäkringar via 
Trygg-Hansa och i Arken Zoo-butiker runt om  
i Sverige. 

Vi har även ett samarbetsavtal med Jump Club 
som är ett forum för inspiration, kunskap och 
nyheter för ryttare och tränare. Hela konceptet 
bygger på träningsfilosofin signerad Lotta Björe 
och Sylve Söderstrand. Genom träningar, före-
läsningar och clinics delar de med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter kring träningsupp-
lägg och övningar som gynna häst och ryttare. 
Anläggningen finns i Rekasta utanför Enköping.

I Skyrup utanför Hässleholm finns Sveland 
Arena. Anläggningen ägs av Anna Wemlerth 
och ett sponsringsavtal har tecknats fram till och 
med 2016. Avsikten med samarbetsavtalet är att 
bidra till skapandet av en internationell arena, 
för att stödja utvecklingen inom hästhoppning. 

Vi har också flera framgångsrika profilryttare 
inom olika discipliner som presenteras till 
höger.

 SITS & POSITION 
 RYTTARENS 

NY DVD med Lotta Björe 
och Sylve Söderstrand
Vad krävs för att bli en skicklig hoppryttare? 
Steg ett är en bra sits och position. I den 
här filmen ger Sylve Söderstrand och Lotta 
Björe – två av Sveriges mest meriterade 
hopptränare – tips på vad du bör tänka och 
träna på för att utveckla din sits, position, 
balans och följsamhet vid hoppning. 
En inspirerande DVD för dig som vill bli 
en bättre hoppryttare, oavsett vilken 
utbildningsnivå du befinner dig på.

 

DVD:n presenteras i samarbete med

DVD:n kan beställas på 
www.jumpclub.se eller 
www.tidningenridsport.se

Pris: 290 kr 
(Ridsports prenumeranter och 
medlemmar på www.jumpclub.se 
betalar endast 275 kr) 



Våra profiler

Amanda Mejer
Dressyrryttare från Åstorp i Skåne. Som 
Young Rider har Amanda bland annat 
SM-brons och lagsilver i NM.

Pia Hansen
Pia Hansen, OS-guldmedaljör, aktiv täv-
lingsskytt, hundägare och skadereglerare 
på Sveland Djurförsäkringar.

Johan Reuterskiöld
Galopptränare från Malmö. Johan 
har tränat 50 vinnare, däribland 
Svensk St Leger vinnare.

Martina Andersson
Fälttävlansryttare från Tyringe i Skåne. 
Martina har bland annat ridit Junior-SM 
och Young Rider-SM och tävlat utomlands.

Markus Niklasson
Travkusk från Göteborg. Markus har kört 
ett hundratal lopp och var 2011 nomine-
rad till Årets lärling på Åby-travet.

Magnús Skúlason 
Instruktör och tävlingsryttare. Magnús har 
vunnit ett stort antal medaljer internatio-
nellt och nationellt med islandshästar.



Forskning och utveckling i  
djurens tjänst

Aktivt arbete med socialt ansvarstagande och 
etiska värderingar, är något som vi gärna vill ska 
förknippas med Sveland Djurförsäkringar.  
Djurens livskvalitet och hälsa ligger oss varmt 
om hjärtat.  Vi har därför bildat en stiftelse som 
ska bidra till att främja vetenskaplig forskning 
och utveckling som har betydelse för djurs hälsa 
ur ett etiskt perspektiv. Syftet är att arbeta i enlig-
het med vår vision – nämligen att skapa mer-
värde för människa och djur. 

Varje år kommer en andel av årets vinst efter 
skatt att överföras från vårt försäkringsbolag till 
Svelands Stiftelse för Djurens Hälsa och Livs-
kvalitet. Stiftelsen öppnar även upp för andra 
att skänka gåvor och bidrag för ändamålet, till 
exempel kan våra kunder välja att lämna utbe-
tald ersättning från sina djurs livförsäkringar till 
stiftelsen och på så sätt bidra till bättre framtida 
djurhälsa.

Vill du veta mer om Svelands Stiftelse för 
djurens hälsa och livskvalité kontakta oss 
på: stiftelsen@sveland.se



Sveland Cup, vår satsning  
på ungdomsridsporten

Sveland Cup är en satsning på breddverksam-
heten inom ungdomsridsporten, såväl för ryttare 
som arrangerande klubbar och föreningar.

I de lättare klasserna där vi hittar flest antal 
ekipage och där framtidens löften formas, har 
Sveland Cup snabbt blivit mycket populär och 
genererat överfulla startfält till lokalklubbar som 
alltid kämpar ideelt med en ansträngd ekonomi. 

Sveland Cup är Sveland Djurförsäkringars 
enskilt största PR-satsning som starkt bidragit till 
en mängd kontakter och affärsutveckling under 
året.

Vinnare av ponnyklassen 2011

Kat. B - Erik Dahnelius och hästen Yatsy II (bilden)
Kat. C - Moa Claesson och hästen Mini Star 
Kat. D - Anna Böhme och hästen Konjak 

2012



Fem år i sammandrag

För att överleva som företag och skapa bästa 
förutsättningar för framtida utmaningar, behö-
ver vi göra vinst. Som försäkringsbolag, ställs 
det dessutom stora krav på att vi ska kunna 
visa att vi har förmåga att betala ut skadeersätt-
ning enligt våra åttaganden – även vid sådana 
händelser som vi knappast kan föreställa oss. 
Reglerna för detta hanteras av Finansinspek-
tionen, som bland annat har till uppgift att se 
till att dessa följs av försäkringsbolagen. Detta 
ansvar för våra försäkringstagare tar vi självfallet 
på djupaste allvar. 

Under åren 2008 – 2009 påverkades företagets 
resultat och kapital negativt av stora förluster 
i ett dotterbolag. Även vår kärnverksamhet 
– djurförsäkringar – drabbades av försämrad 
lönsamhet. Under de senaste åren har dock 
djurförsäkringarna åter igen visat en positiv 
trend. Vi kan konstatera att våra intäkter ökar 
och så också resultatet.  Vi står nu åter starka 
i den affär, där vi besitter lång erfarenhet och 
hög kompetens och känner stor tillförsikt inför 
kommande års utmaningar med att möta våra 
kunder och ägares förväntningar på utveckling 
och förnyelse inom djurförsäkringsområdet. 

• Premieinkomsterna fer 2011 ökade med 7,1 %  till 238,4 MSEK
• Försäkringstekniskt resultat ökade med 29,4 % till 19,2 MSEK
• Huvudkontoret har flyttat från Växthusvägen till Östergatan i Hässleholm
• Företaget har under 2011 firat 100-årsjubileum
• En stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling med syfte att prioritera  
 forskning som belyser djurhållning ur ett etiskt perspektiv, har bildats. Finansiering av  
 stiftelsen skall ske genom avsättningar från bolagets vinstmedel samt donationer.
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Resultat	 2011	 2010	 2009	 2008	 2007
Premieinkomster (fer)  238 365 222 629 216 031 202 963 164 261
Premieintäkter (fer)  230 823 218 287 204 102 182 799 151 036
Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 2 103 736 405 3 516 2 862
Övriga tekniska intäkter  - - - - 2 744
Försäkringsersättningar (fer) -169 340 -161 268 -156 254 -143 973 -112 932
Driftskostnader  -44 395 -42 923 -37 505 -42 351 -39 491
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 19 191 14 832 10 748 -9 4 219
Årets resultat 3 100 13 380 -51 900 4 227 1 653
     
     
Ekonomisk	ställning	 2011	 2010	 2009	 2008	 2007
Placeringstillgångar 66 230 49 604 80 605 148 533 148 676
Försäkringstekn. avsättningar (fer)  128 892 123 849 124 557 112 173 94 650
Konsolideringskapital  108 188 93 902 80 445 132 268 128 041
(härav uppskjuten skatt, övervärden)  - 1 413 1 337 1 260 1 260
(härav uppskjuten skatt, underskottsavdrag)  - - 574 4 255 -
     
     
Nyckeltal	 2011	 2010	 2009	 2008	 2007
Resultat på Skadeförsäkringsrörelsen     
Skadeprocent (fer)  73,4% 73,9% 76,6% 78,8% 74,8%
Driftskostnadsprocent (fer)  19,2% 19,7% 18,4% 23,2% 26,1%
Totalkostnadsprocent (fer)  92,6% 93,6% 95,0% 102,0% 100,9%

Resultat av kapitalförvaltningen     
Direktavkastning % 1,2% 0,1% 0,6% 1,2% 2,4%
Totalavkastning %  1,7% 7,5% -31,1% 2,6% 0,9%

Ekonomisk ställning     
Konsolideringsgrad %  45,4% 42,2% 37,2% 65,2% 77,9%
Kapitalbasen (Mkr)  97,3 75,7 62,3 132,3 128,0
Erforderlig solvensmarginal (Mkr)  43,1 40,3 39,4 37,2 34,4

Femårsöversikt



	 2011-01-01	-		 2010-01-01	-	
	 2011-12-31	 2010-12-31
    
Premieintäkter (efter avg återförsäkring)

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)   239 599  226 229
Premier för avgiven återförsäkring   -1 234  -3 600
Förändring i avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker   -7 190  -5 049
Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för  
ej intjänade premier och kvardröjande risker   -352  707

   230 823  218 287
    
Kapitalavkastning från finansrörelse    2 103  736
    
Försäkringsersättningar (efter avgiven åf)

Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring    -172 094  -166 319
Återförsäkrares andel    256  -

Förändring i Avsättning för oreglerade skador   
Före avgiven återförsäkring   2 740  5 051
Återförsäkrares andel   -242  -

   
   -169 340  -161 268
    
Driftskostnader    -44 395  -42 923
    
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS  
TEKNISKA RESULTAT    19 191  14 832

Icke-teknisk redovisning    

Kapitalavkastning, intäkter    9 574  674
Orealiserade vinster på placeringstillgångar    -  10 350
Kapitalavkastning, kostnader    -2 960  -8 025
Orealiserade förluster på placeringstillgånga   -6 773  -
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen   -2 103  -736

   -2 262  2 263
    
Resultat efter finansiella poster    16 929  17 095

Bokslutsdispositioner    

Förändring säkerhetsreserv   -12 600  -

   -12 600  -
    
Resultat före skatt    4 329  17 095
    
Skatt på årets resultat    -1 229  -3 715
    
Årets resultat   3 100  13 380

Resultaträkning



Belopp	i	kSEK	 	 	 2011-12-31	 	 2010-12-31
   
TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar
Andra immateriella tillgångar   10 857  13 571

   10 857  13 571
Placeringstillgångar   
Byggnader och mark   -  14 400

   -  14 400
Finansiella placeringstillgångar   
Aktier och andelar    -  3
Obligationer och andra räntebärande värdepapper   66 230  33 810
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring   -  1 391

   66 230  35 204

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  355  707
Avsättning för oreglerade skador    -  242

   355  949
Fordringar   
Fordringar avseende direkt försäkring    46 800  42 118
Fordran ej erlagd slutlikvid för sålda aktier    15 640  15 640
Övriga fordringar   828  1 923

   63 268  59 681
Andra tillgångar   
Materiella tillgångar    2 320  1 794
Kassa och bank    102 990  103 426
Aktuell skattefordran    2 563  2 324
Uppskjuten skattefordran    157  136
Övriga tillgångar   244  186

   108 274  107 866
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Förutbetalda anskaffningskostnader    1 617  1 152
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 333  547

   2 950  1 699
   
SUMMA TILLGÅNGAR    251 934  233 370
   

Balansräkning (Tillgångar)



Belopp	i	kSEK	 	 	 2011-12-31	 	 2010-12-31
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget Kapital   

Bundet eget kapital
Reservfond   4 000  4 000

   4 000  4 000
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst eller förlust    -2 912  -16 291
Årets resultat    3 100  13 380

   188  -2 911
   
Summa eget kapital   4 188  1 089

Obeskattade reserver   
Säkerhetsreserv   99 600  87 000
Utjämningsfond   4 400  4 400

   104 000  91 400
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)   
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  118 709  111 521
Avsättning för oreglerade skador   10 538  13 277

   129 247  124 798
Avsättningar för andra risker och kostnader   
Avsättningar för pensioner   596  519
Uppskjuten skatt    -  1 413

   596  1 932
Skulder   
Skulder avseende direkt försäkring    8 199  8 458
Skulder avseende återförsäkring    141  287
Övriga skulder    1 811  1 616

   10 151  10 361
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    3 752  3 790

   3 752  3 790

   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  251 934  233 370

Balansräkning (Eget kapital och skulder))



Belopp	i	kSEK	 	 	 2011-12-31	 	 2010-12-31
   
Den löpande verksamheten   

Resultat före skatt   16 929  17 095
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m    10 751  5 507
Betald skatt    201  -152

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
i tillgångar och skulder   27 881  22 450
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Investering i finansiella placeringstillgångar    -57 093  -4 053
Avyttring/minskning av finansiella placeringstillgångar    35 178  35 619
Förändring i varulager    -58  1 093
Förändring i övriga rörelsefordringar   -4 246  -9 713
Förändring i övriga rörelseskulder    -247  -452

Kassaflöde från den löpande verksamheten   1 415  44 944
   
Investeringsverksamheten   

Investering i immateriella tillgångar    -  -
Investering i materiella tillgångar   -1 851  -668
Avyttring/minskning av materiella tillgångar   -  -

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 851  -668
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -  -
   
Årets kassaflöde    -436  44 276

Likvida medel vid årets början   103 426  59 150

Likvida medel vid årets slut    102 990  103 426

Kassaflödesanalys
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Våra försäkringsprodukter

Kundservice 0451-38 30 00  

www.sveland.se

Hundra Procent Djur!

Sveland Djurfö
rsä

kringar är ett 

renodlat djurfö
rsä

kringsbolag 

med 100 års e
rfarenhet av djur

försä
kring.

När Sveland Djurfö
rsä

kringar 

bildades 1911 i Lundatrakten 

var det i f
orm

 av en kreatursfö
r

säkringsfö
rening för jo

rdbrukare 

som tog väl hand om sin
a hästa

r 

och nötkreatur.  

Sveland Djurfö
rsä

kringar har 

sedan dess e
xpanderat fr

ån ett 

lokalt b
olag till verksamhet i 

hela Sverige. 

Värderingarna finns kvar, a
tt 

Sveland Djurfö
rsä

kringar sk
all 

vara till fö
r de djurägare som tar 

väl hand om sin
a djur.  

Om djuren skadas eller blir s
juka 

skall fö
rsä

kringen i Sveland 

Djurfö
rsä

kringar ge ekonomisk 

möjlig
het till a

tt få bästa
 möjlig

a 

veterinärvård.  

Sveland Djurfö
rsä

kringar är 

ömsesidigt, v
ilket in

nebär att du 

som kund är delägare i b
olaget.

Vi so
m jobbar på Sveland Djur

försä
kringar har sj

älvklart e
gen 

erfarenhet av djur och är m
åna 

om att ge mervärde för både 

människa och djur.

Smådjursförsäkring

 

KennelförsäkringKundservice 0451-38 30 00  
www.sveland.se

MÅNGA KENNELHUNDAR                                                                                                       
Sveland till Tusen är en veterinärvårdsförsäk-
ring för kennlar med tio eller fler hundar. 
Till en låg premiekostnad ger denna försäk-
ring ett grundskydd för behandling och vård 
hos veterinär. 
 
I Sveland till Tusen ingår också en förmånlig 
ansvars- och rättskyddsförsäkring, speciellt 
utformad för hunduppfödare.

Till Tusen 
Sveland

När en valp som är besiktigad utan anmärkning 
säljs och försäkras i Sveland Junior inom tio da-
gar efter köpet, får valpköparen ingen karens på 
försäkringen. Sveland Junior tecknas för valp före 
fyra månaders ålder och gäller sedan under val-
pens första år. 

SVELAND BONUS  
Svelands bonussystem ger dig 5% rabatt på pre-
mien för varje skadefritt år. Du kan få upp till 20% 
lägre premie.

Vi ger Dig gärna personliga råd om bästa försäk-
ringsskydd. Kontakta gärna någon av våra repre-
sentanter som du finner på www.sveland.se där 
du även finner information om företaget, villkor, 
blanketter mm. På hemsidan finns även möjlighet 
att teckna försäkring för hundar, katter, hästar och 
smådjur. 
Du är naturligtvis också varmt välkommen att kon-
takta vår kundservice på telefon 0451-38 30 00. 
På vår facebook-sida finner du kontinuerligt ny in-
formation om tävlingar kampanjer mm.

PERSONLIG SKADEREGLERARE
Vid skada eller sjukdom, får du tillgång till en per-
sonlig skadereglerare som du kan vända dig till vid 
behov. 

Mervärde för dina valpköpare!                                       KONTAKTA OSS                                       

SVELAND 

BONUSSYSTEM 

Ger upp till 20% 

lägre premie

Hundförsäkring

Kundservice 0451-38 30 00  

www.sveland.se

HOUND - T
ILLVAL 

Personolyck
sfallsfö

rsäkrin
gen Hound, kan väljas 

till 
för samtliga hundförsäkrin

gar. Den omfattar 

olyck
sfallssk

ada på försäkrad person som inträffat 

under försäkrin
gstid

en i sa
mband med att hunden 

rastats, d
eltagit i j

akt-, 
utbildnings-, t

ränings- a
lter-

nativt 
tävlingsverksa

mhet för hundar. 

Försäkrin
gen omfattar även olyck

sfallssk
ada på 

försäkrad person i hemmet, i d
e fall då den försäk-

rade hunden är den direkta orsaken till o
lyck

sfallet. 

SVeLAND BONUS  

Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på 

premien för varje skadefritt
 år, upp till 

20 % 

lägre premie. Djur som kastrerats får dessutom 

ytterligare 5 % rabatt p
å grundpremien. 

KONTAKTA OSS!

Vi ger Dig gärna personliga råd om bästa försäk-

ringssky
dd. Kontakta gärna någon av vå

ra repre-

sentanter so
m du finner på www.sve

land.se där 

du även finner in
formation om företaget, vi

llko
r, 

blanketter mm. På hemsidan finns även möjlighet 

att te
ckna försäkrin

g för hundar, ka
tter, hästar och 

smådjur. 

Du är naturligtvis
 också

 varmt vä
lkommen att ko

n-

takta vår ku
ndservic

e på telefon 0451-38 30 00. 

På vår facebook-si
da finner du kontinuerligt ny  

information om tävlin
gar ka

mpanjer mm.

PerSONLIg SKADeregLerAre

Vid ska
da eller sju

kdom, får du tillg
ång till 

en per-

sonlig ska
dereglerare som du kan vända dig till 

vid 

behov. 

Sveland ger dig mervärde!

SVeLA
ND 

BONUSSySTem 

Ger u
pp 

till 
20%

 

läg
re p

rem
ie
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Kattförsäkring

Kundservice 0451-38 30 00  

www.sveland.se

Målet med vår specialanpassade katteri-

försäkring, är att ge Dig som är katt-

uppfödare ekonomisk trygghet för Din 

verksamhet och ett mervärde jämfört 

med den vanliga kattförsäkringen.  

VeterinärVårdsförsäkring

Ersättning för veterinärvård utgår med upp till  

40 000 kronor om katt skadas eller blir sjuk. Vid 

val av 20 000 kronor i maxersättning, reduceras 

premien. Fast självrisk är 1 100 kronor och där-

utöver utgår rörlig självrisk med 15 alternativt 

25 procent. Behandlingsperioden är 125 dagar. 

Katts två första kejsarsnitt ersätts av katteriför-

säkringen.LiVförsäkring och anVändbarhet                                                                                                           

Livförsäkring är valfri och livvärde kan högst 

uppgå till gällande marknadsvärde. För avels-

katt utgår ersättning vid förlust av befintlig re-

produktionsförmåga på grund av sjukdom eller 

skada.
kattkuLLsförsäkring

Utan extra kostnad, ingår skydd för kattkull redan 

från 30 dagars ålder. Vid olycksfall ersätts veterinär-

vård för varje kattunge med upp till 3 000 kronor. 

Om det värsta inträffar och kattunge avlider eller 

tvingas avlivas på grund av plötsligt yttre våld, läm-

nas liversättning med 2 000 kronor.

Vilande Sveland Junior, kan tecknas och gäller från 6 

veckor till längst 5 månaders ålder. När kattunge säljs, 

meddelas detta till Sveland Djurförsäkringar inom 10 

dagar, varvid försäkringen överflyttas till köparen. Om 

kattunge behålls av uppfödare efter 5 månaders ålder, 

meddelas detta till försäkringsgivaren, varvid försäk-

ringen aktiveras.
I vilande försäkring ingår livförsäkring till angivet för-

säljningspris samt veterinärvård upp till 40 000 kronor 

enligt Sveland Junior. Skulle kattunge behöva utnyttja 

försäkringen före försäljning, aktiveras juniorförsäk-

ringen.

Säljansvarsskydd kan tecknas för kattkull före försälj-

ning. Skyddet ersätter kostnader som uppfödare enligt 

Konsumentköplagen kan bli skyldig att betala om katt-

unge visar sig ha dolda fel som kräver behandling. För 

katt som av köpare sedan försäkras i Sveland Junior, 

ingår ekonomiskt skydd på veterinärvårdsdelen om  

48 000 kronor. Livförsäkring ingår i dolda fel-skyddet, 

baserat på försäljningspris.
Kostnadsfritt vilande 

kattungeskydd                                     

Dubbelt skydd för Dolda Fel!                                        

sVeLand bonussystem Ger upp till 20% lägre premie
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Hundra Procent Djur!

Sveland Djurförsäkringar är ett 

renodlat djurförsäkringsbolag 

med 100 års erfarenhet av djur-

försäkring.När Sveland Djurförsäkringar 

bildades 1911 i Lundatrakten 

var det i form av en kreatursför-

säkringsförening för jordbrukare 

som tog väl hand om sina hästar 

och nötkreatur.  

Sveland Djurförsäkringar har 

sedan dess expanderat från ett 

lokalt bolag till verksamhet i 

hela Sverige. 
 

 
 

 
 

 
 

Värderingarna finns kvar, att 

Sveland Djurförsäkringar skall 

vara till för de djurägare som tar 

väl hand om sina djur.

Sveland Djurförsäkringar är 

ömsesidigt, vilket innebär att du 

som kund är delägare i bolaget.

Vi som jobbar på Sveland Djur-

försäkringar har självklart egen 

erfarenhet av djur och är måna 

om att ge mervärde för både 

människa och djur.

Lantbruksdjur

Kundservice 0451-38 30 00  

www.sveland.se
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Hästförsäkring

Kundservice 0451-38 30 00  

www.sveland.se



Avvecklingsresultat. I bokslutet görs reservationer för skador som 
inte är slutreglerade vid räkenskapsårets utgång. Reservationen är 
en skuldpost och benämns avsättning för oreglerade skador. Den 
bedömning av kommande utbetalningar som gjorts kan emel-
lertid av olika skäl visa sig felaktig. Om det beräknade ersätt-
ningsbeloppet för en skada visar sig vara övervärderat, uppstår 
en avvecklingsvinst när ersättningsbeloppet bedöms på nytt eller 
när skadan slutregleras. Om beloppet undervärderats blir det på 
motsvarande sätt en avvecklingsförlust.

Bruttoaffär. Försäkringsaffär utan avdrag för den del av affären 
som återförsäkrats hos andra bolag.

Direkt försäkring. Försäkringsavtal som bolaget ingår med försäk-
ringstagare utan förmedling av annat försäkringsbolag.

Driftskostnader. Driftskostnader är en sammanfattande benäm-
ning på kostnader för försäljning, förvaltning och administration.

Driftskostnadsprocent. Driftskostnader i förhållande till premie-
intäkt efter avgiven återförsäkring.

Ej intjänade premier. En skuldpost, som motsvarar den del av 
premieinkomsten som vid bokslutet hänför sig till nästkommande 
år.

Erforderlig solvensmarginal. Enligt lagstiftningen krävs det ett 
minimikapital för att driva försäkringsverksamheten. Den nivå på 
minimikapital som krävs i det enskilda bolaget kallas erforderlig 
solvensmarginal.

Fer. Den del av försäkringsaffären som ett försäkringsbolag själv 
står risken för benämnes affär för egen räkning (förkortat fer). Af-
fär för egen räkning (fer) är med andra ord den del av bruttopre-
mier och bruttoskador som återstår när avdrag gjorts för avgiven 
återförsäkring.

Försäkringsersättningar. Utbetalda försäkringsersättningar plus 
oreglerade skador vid årets slut minus oreglerade skador vid årets 
början. En del av försäkringsersättningarna utgörs av reservav-
vecklingsresultat. Dessutom ingår driftskostnader för skaderegle-
ring.

Försäkringstekniska avsättningar. Sammanfattande benämning 
på avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 
samt avsättning för oreglerade skador.

Kalkylränta. Eftersom premierna betalas i förskott och viss tid 
förflyter från det en skada inträffar till dess ersättning utbetalas, 
uppsamlas hos bolaget ett kapital som ger avkastning. Den 
beräknade räntan på detta kapital kallas kalkylränta. Denna ränta 
överförs i resultaträkningen från finansrörelsen till försäkrings-
verksamheten.

Kapitalbas. Summan av eget kapital, obeskattade reserver samt 
uppskjuten skatt. Avdrag görs för immateriella tillgångar.

Konsolideringsgrad. Förhållandet mellan konsolideringskapital 
och premieinkomst för egen räkning, uttryckt i procent. Konso-
lideringsgraden, beräknad på detta sätt, är det mått på kapital-
styrka hos försäkringsbolag som normalt används.

Konsolideringskapital. Sammanfattande benämning på eget 
kapital, obeskattade reserver samt uppskjuten skatt.

Kvardröjande risker. Om reserven för ej intjänade premier be-
döms otillräcklig för att täcka förväntade skade och driftskostna-
der för det gamla försäkringsbeståndet fram till nästa förfallodag, 
skall avsättning för kvardröjande risker ske.

Oreglerade skador. De skador som inträffar under räkenskapsåret 
hinner av olika skäl inte alltid slutregleras före årets utgång. I 
bokslutet måste därför en avsättning göras för beräknade, ännu 
inte utbetalda försäkringsersättningar. Denna skuldpost kallas 
”Avsättning för oreglerade skador”.

Placeringstillgångar. De pengar som betalas in och som inte 
behövs i den löpande rörelsen placeras enligt myndigheternas 
föreskrifter och i övrigt på bästa sätt för att ge god avkastning och 
värdetillväxt. Placeringstillgångar är en sammanfattande benäm-
ning på bolagets “lager” av statspapper, obligationer, förlagsbe-
vis, aktier, fastigheter och lån.

Premieinkomst. Motsvarar under året influtna premiebelopp. 
Istället för premieinkomst används ofta den kortare benämningen 
premier.

Premieintäkt. Avser, kort uttryckt, den premieinkomst som 
belöper på räkenskapsåret. Premierna inbetalas vid skilda förfal-
lodagar under året och avser som regel en försäkringstid av ett år. 
Denna del av premieinkomsten, som avser påföljande år, redovi-
sas i bokslutet som en skuldpost och kallas ej intjänade premier. 
Motsvarande skuldpost vid räkenskapsårets början frigörs och är 
en intäkt för det aktuella året. Premieintäkten för året består av 
följande poster: Ej intjänade premier vid årets början plus pre-
mieinkomst under året minus ej intjänade premier vid årets slut.

Skadeprocent. Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäk-
ring i förhållande till premieintäkt efter avgiven återförsäkring.

Säkerhetsreserv. Säkerhetsreserven är en buffert ur vilken man 
kan göra uttag för att täcka förluster. Reserven är till för att 
utjämna svängningar i resultatet som beror på slumpmässiga 
variationer eller i övrigt svårbedömda faktorer.

Utjämningsfond. Skadeförsäkringsrörelse är av naturliga skäl 
utsatt för betydande svängningar i årsresultaten, främst beroende 
på antalet storskador och deras omfattning. För att utjämna dessa 
variationer har till och med år 1990 skattefri avsättning kunnat 
ske till en fond, som kallas utjämningsfond. Ytterligare avsättning 
får inte göras. Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomst-
skattelagens mening, får täckas genom användning av fonden. 
Härefter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet 
får också täckas genom användning av denna fond.

Återförsäkring. Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära 
hela den ansvarighet som det iklätt sig gentemot försäkringsta-
garna återförsäkrar bolaget, delvis de tecknade försäkringarna 
hos ett annat bolag. I det förstnämnda bolaget talas om avgiven 
återförsäkring och hos det sistnämnda bolaget om mottagen 
återförsäkring (indirekt försäkring).

Ordlista
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