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KONTROLLERA DIN FÖRSÄKRING
När du har tecknat en försäkring får du ett försäkringsbrev. Vi ber 
dig att noggrant kontrollera uppgifterna i försäkringsbrevet och 
kontakta oss om något inte stämmer. 

På ditt försäkringsbrev hittar du följande information:
− Djurspecifikation anger vilket djur som är försäkrat, t.ex. namn,   
 ras och ålder.
− Försäkringsform anger den valda försäkringslösningen.
− Försäkringsbeloppet är den högsta ersättningsnivån för   
 momentet.
− Grundsjälvrisk avser fast självrisk på veterinärvårdskostnader   
 som du betalar för varje behandlingsperiod (150 dagar) vid en   
 skada.
− Rörlig självrisk avser den del av veterinärvårdskostnaderna som  
 du själv betalar vid behandling av en skada. Beloppet beräknas   
 efter att fast självrisk dragits av.

PERSONLIG SKADEREGLERARE
Vid skada eller sjukdom får du tillgång till en personlig 
skadereglerare som du kan vända dig till vid frågor gällande ditt 
djurs försäkring och skadereglering av ärendet. 

DIREKTREGLERING
Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall 
utanför kontorstid kan du få kontakt med en skadereglerare för 
rådgivning. Skadeblanketter och mer information finns på vår 
hemsida.

FÖRHANDSBESKED
Om du är osäker på om en speciell sjukdom/skada eller behandling 
ersätts av försäkringen, är du alltid välkommen att kontakta vår 
skadeavdelning för att få ett förhandsbesked.

SVELANDS BONUSSYSTEM 
Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårds-
premien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie.

KUNDSERVICE
Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice på  
046-276 92 00 eller på djur@sveland.se. Du kan även chatta  
med oss och hitta kontaktuppgifter till våra duktiga ombud på  
www.sveland.se.
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På följande sidor finner du kortfattad försäkringsinformation om våra hästförsäkringar. 
Du har rätt att få denna information innan du köper din försäkring. Det är viktigt att du läser den. 
För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på www.sveland.se
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FÖRSÄKRINGSGIVARE
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt, 545000-7165
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Postadress: Box 199, 221 00 Lund
E-post: djur@sveland.se
Tel: 046-276 92 00
Fax: 0101-50 55 44

Sveland Djurförsäkringar står under Finansinspektionens tillsyn. 
Sveland Djurförsäkringar tillhandahåller djurförsäkringar för bland 
annat hästar, hundar, katter och smådjur.

Sveland Djurförsäkringar har en ersättningsmodell som innebär att anställda 
erhåller fast och rörlig ersättning i samband med ditt köp och förnyelse av din 
försäkring. Vill du veta mer kontakta oss på www.sveland.se.

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel 08-408 980 00
E-post finansinspektionen@fi.se 

Sveland Djurförsäkringar står under Konsumentverkets tillsyn vad avser mark-
nadsföring. Tillämplig lag är svensk lag om marknadsföring. 

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Tel 0771-42 33 00
E-post konsumentverket@konsumentverket.se 
www.konsumentverket.se

Svelands försäkringsvillkor samt övrig information gällande försäkringsavtalet 
tillhandahålls på svenska. 

REGISTRERING OCH PERSONUPPGIFTER
Alla uppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Registrering av personuppgifter sker i den 
utsträckning som är nödvändig för försäkringsadministration. Uppgifterna 
kommer att användas för utvärderingar, analyser och när upplysningsskyldighet 
finns gentemot en myndighet. Nödvändiga uppgifter lämnas till Sveland 
Djurförsäkringars samarbetspartners för exempelvis skadereglering.

Försäkringstagaren har rätt att begära information om och rättelse av de 
personuppgifter Sveland Djurförsäkringar har.

AKTSAMHETSKRAV
Du måste behandla ditt djur väl och skydda det mot onödigt lidande och sjuk-
dom. Du är skyldig att iaktta de lagar och föreskrifter som finns och begränsa 
skada på ditt djur.

Ersättningen kan nedsättas eller helt falla bort om ovanstående inte har följts 
liksom om skada orsakats med uppsåt eller genom oaktsamhet.

OM DJURET BLIR SJUK ELLER SKADAT
Du ska kontakta veterinär då djuret visar tecken på sjukdom eller har blivit 
skadat.

PRISET PÅ DIN FÖRSÄKRING
Vid prissättning av din försäkring gör vi en bedömning utifrån risk. Några av de 
faktorer vi anser är viktiga och som vi använder oss av är djurets ras, ålder samt 
den valda försäkringens omfattning med vald självrisk och vald ersättningsnivå. 
Geografiska områden med större skadeuttag än genomsnittet bär en högre del 
av kostnaden.

FÖRSÄKRINGSTIDEN
Försäkringstiden är normalt ett år från den dag försäkringen blivit gällande, om 
inte annat har avtalats eller angivits i försäkringsbrevet.
Vid förfallodag förnyas försäkringen automatiskt för ytterligare en period på ett 
år om ingen uppsägning skett.

Sveland Djurförsäkringars ansvar gäller under den period försäkringen är 
gällande. För veterinärvårdskostnader samt liv- och användbarhetsskada 
som uppkommer efter att Sveland Djurförsäkringars ansvar upphört lämnas 
ingen ersättning. Detta gäller oavsett om skadefallet/sjukdomen uppkom eller 
påbörjades under tiden försäkringen var gällande.

BETALNING AV PREMIEN
Välj själv det betalningssätt som passar dig bäst. På fakturan anges sista betal-
ningsdag. Betalas inte försäkringen inom angiven tid skickas en påminnelse med 
ny sista betalningsdag och information om att försäkringen kommer att annul-
leras om inte betalning kommer in.

UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRINGEN I FÖRTID
Du får säga upp försäkringen under försäkringstiden t.ex. om behovet av för-
säkringen upphör genom att djuret sålts. Uppsägningen räknas från den dag du 
anmäler det till oss. Inbetald premie för tiden efter uppsägningen återbetalas. 
Byte till annat försäkringsbolag under gällande försäkringsperiod räknas inte 
som upphört försäkringsbehov.

ÅNGERRÄTT
När du tecknar försäkring t.ex. via telefon eller på vår hemsida har du enligt 
Distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det 
att avtalet ingås. Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta muntligt 
eller skriftligt.

OM DU INTE ÄR NÖJD
Om du upplever att du är missnöjd med hur du har blivit bemött i din kontakt 
med Sveland Djurförsäkringar vill vi gärna att du berättar det för oss. 

På Sveland Djurförsäkringar har du en personlig skadereglerare som har hand 
om ditt skadeärende. Skaderegleraren förklarar gärna vad beslutet grundar sig 
på och du får möjlighet att reda ut eventuella oklarheter eller missförstånd. 
Information om vem som är din skadereglerare hittar du i brevet som du fått i 
samband med skaderegleringen. Du når även oss på 046-276 92 00.

Kontakta gärna vår klagomålsansvarig, på klagomal@sveland.se och berätta vad 
som har hänt och vem du har varit i kontakt med. 

Vill du hellre skicka ett brev kan du göra det till:
Sveland Djurförsäkringar
Att: Klagomålsansvarig
Box 199
221 00 Lund

Gäller från och med 2020-01-01

Förköpsinformation Sveland Hästförsäkringar
Allmän information 
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PRESKRIPTION
Väntar du längre än tio år att med att anmäla skadan till oss kan du förlora 
möjligheten till ersättning.

BESVÄRSHÄNVISNING - ÖVERKLAGANDE
Ett avslag innebär oftast att det man sökt ersättning för inte omfattas av försäk-
ringen. Den veterinärmedicinska bedömningen av sjukdoms- eller skadefallet 
ligger då ofta till grund för avslaget.

En del ersättningsbeslut kan grunda sig på missförstånd eller oklarheter vid 
skaderegleringen på grund av att exempelvis skadeanmälan är bristfällig, med 
följd att man blir nekad ersättning.

Om Försäkringstagaren inte är nöjd med bedömningen av ett skadefall kontak-
tas skadeavdelningen, så eventuella oklarheter eller missförstånd kan redas 
ut. Kvarstår meningsskiljaktigheter efter detta kan om så begärs skadefallet 
prövas i Sveland Djurförsäkringars Skadeprövningsnämnd. Detta görs genom ett 
skriftligt överklagande i vilket måste anges hur och varför beslutet bör ändras. 
Det skriftliga överklagandet sänds till: 

Sveland Djurförsäkringar
Skadeprövningsnämnd
Box 199
221 00 Lund
Tel 046-276 92 00
www.sveland.se

Den skriftliga överklagan måste inkomma senast sex månader från det att 
Sveland Djurförsäkringar sänt ut sitt beslut, annars förloras rätten mot bolaget.

RÅDGIVNING
Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar råd i frågor som rör försäkring eller 
skadereglering.

KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ
Karlavägen 108
Box 242 15, 104 51 Stockholm
Tel. 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)

ARN har särskild avdelning för försäkringsfrågor för privatpersoner. Frågor med 
veterinärmedicinsk anknytning kan inte prövas av ARN enligt deras reglemente.

ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Tel. 08-50 88 60 00
www.arn.se

TINGSRÄTT
Inom sex månader efter skaderegleringsbeslutet kan en tvist prövas av dom-
stol. Om tvisten rör ett mindre belopp (under ett halvt basbelopp) kan s.k. för-
enklat rättegångsförfarande tillämpas. Är bägge parter eniga därom, kan tvisten 
även avgöras enligt lag om skiljemän. Tvister med anledning av försäkringsavta-
let ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk lag.

Gäller från och med 2020-01-01

Förköpsinformation Sveland Hästförsäkringar
Allmän information 
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FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen omfattar de djur som du som försäkringstagare/djurägare anger.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Våra djurförsäkringar gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen 
upphör när ditt djur säljs eller på annat sätt avyttras. Ersättning för djur som 
stulits eller kommit bort gäller endast inom Sverige.

KARENS
Försäkringen gäller utan karenstid för skada genom olycksfall, samt för 
diagnoserna transportsjuka och kolik.

Försäkringen har inte heller någon karenstid i de fall en häst som har gällande 
och betald försäkring i Sveland Djurförsäkringar byter ägare och motsvarande 
försäkringsskydd tecknas av den nya ägaren. Om en häst med gällande 
försäkring i annat bolag byter försäkringsbolag och den nya försäkringen 
tecknas med motsvarande omfattning gäller den nya försäkringen utan 
karenstid. 

För föl som försäkras före 30 dagars ålder gäller försäkringen med en karenstid 
på fem dagar.

I övrigt gäller en karenstid om 20 dagar för sjukdom från det att försäkringen 
trätt i kraft. Detta gäller även för dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom 
som påbörjats inom karenstiden. En karenstid om 20 dagar gäller också vid 
förbättring av försäkringen, men då enbart gällande den förbättrade delen.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Våra djurförsäkringar är uppbyggda av olika moment.
• Veterinärvårdsförsäkring vid olycka och sjukdom.
• Livförsäkring, med möjlighet att välja till användbarhet, vid olycka  
   och sjukdom.
• Personolycksfallsförsäkring ingår.
• Tilläggsförsäkringar: Medicin-, rehabiliterings- samt fosterförsäkring.

SJÄLVRISK I VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRINGEN
Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala.
I våra veterinärvårdsförsäkringar består självrisken av en fast och en rörlig 
självrisk. Den fasta självrisken betalar du en gång under behandlingsperioden 
som är 150 dagar. Den rörliga självrisken betalas vid varje veterinärbesök under 
behandlingsperioden.
Du kan själv påverka pris och omfattning på din försäkring genom att välja 
ersättningsnivå och självrisknivå.

VIKTIGA UNDANTAG
Här nedan anger vi några viktiga begränsningar i försäkringen. Det finns 
fler begränsningar än de vi nämner här. För en del undersökningsmetoder 
och behandlingar har försäkringen en övre gräns gällande ersättning. Vi 
betonar att det är vad som står i aktuellt försäkringsvillkor som gäller. Aktuella 
försäkringsvillkor hittar du på www.sveland.se. Du kan också beställa via mail: 
djur@sveland.se eller på telefon 046-276 92 00. 
 
Försäkringen ersätter bland annat inte
• alternativbehandling eller förebyggande behandling.
• avlivning eller kremering. 
• exteriöra defekter. 
• komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av 

försäkringen.
• kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort.
• jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är medicinskt 

motiverade.
• kostnader för resor, transporter eller inackordering. 
• kostnader för kastration, klapphingstoperation eller sterilisering. 
• mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga.
• kostnader för undersökning/behandling av tandsjukdom eller bettavvikelse.

• sjukdomar och skador som är direkt relaterat till genetiska sjukdomar och 
där minst ett av föräldradjuren vid tidpunkten för betäckning var känd 
anlagsbärare.

• undersökning/behandling av borrelios ersätts ej.
• behandling eller operation av led, senskida eller bursa där sjukdomen/

skadan inte har lokaliserats till aktuell led/senskida/bursa med diagnostisk 
bedövning. 

• undersökning eller behandling där avsikten är att få sto dräktigt, exempelvis 
provtagning, hormonbehandling, livmoderssköljning eller allmän 
behandling.

• stelkramp om häst är otillräckligt vaccinerad enligt rekommendationerna i 
FASS Vet.

• undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor 
eller nymfomani. 

• hästar som tränas och tävlas inom trav och galopp omfattas inte av 
försäkringarna Sveland Häst Favorit och Sveland Häst Maximal.

Medicin och läkemedel som används av veterinär vid undersökning/behandling 
ska vara godkända av Läkemedelsverket för behandling av häst.

Sveland Djurförsäkringars ansvar gäller under den period försäkringen är 
gällande. För veterinärvårdskostnader samt liv- och användbarhetsskada 
som uppkommer efter att Sveland Djurförsäkringars ansvar upphört lämnas 
ingen ersättning. Detta gäller oavsett om skadefallet/sjukdomen uppkom eller 
påbörjades under tiden försäkringen var gällande.

Livförsäkringen lämnar inte ersättning för
• kroniska sjukdomstillstånd eller akutisering av dessa
    sjukdomstillstånd som medför varaktig nedsättning eller förlust av hästens 

användbarhet.
• sjukdom eller skada där veterinärmedicinsk behandling påbörjats.
• sjukdomar och skador som är direkt relaterat till genetiska sjukdomar och 

där minst ett av föräldradjuren vid tidpunkten för betäckning var känd 
anlagsbärare.

SKADEFALL SOM PÅBÖRJATS INNAN FÖRSÄKRINGEN TRÄDDE I KRAFT
Försäkringen gäller inte vid skadefall/sjukdom som påbörjats eller funnits innan 
försäkringen trätt i kraft, inte heller för dolda fel oavsett när skadan/sjukdomen 
upptäcktes. Veterinärmedicinsk expertis är avgörande vid denna bedömning.

Vid förbättrat försäkringsskydd, ersätts inte kostnader för sjukdom, skada eller 
andra skadehändelser, avseende den förbättrade delen, som uppkommit före 
förbättringen av försäkringsskyddet. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom 
eller skada som inträffat (påbörjats) efter det att Sveland Djurförsäkringars 
ansvarighet upphört. Veterinärmedicinsk erfarenhet avgör tidpunkten för när 
ett skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat 
iakttas.

Om felaktiga uppgifter lämnats till oss vid försäkringens tecknande, riskerar du 
helt eller delvis att stå utan försäkringsskydd.
Vi kan göra avdrag på ersättningen vid skada om det uppsåtligen eller genom 
oaktsamhet lämnats oriktiga eller ofullständiga.

KORT INFO OM SKYDD FÖR DOLDA FEL
Med dolda fel avses veterinärmedicinskt fel som funnits, men som inte gått 
att upptäcka vid en veterinärbesiktning. Veterinärmedicinsk expertis avgör 
tidpunkten när ett skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen 
först kunnat iakttas. 

Dolda fel-skyddet gäller för fel som fanns, men som var okända när du 
försäkrade din häst. Den ingår i din hästförsäkring om hästen har varit obrutet 
försäkrad i veterinärvård-, liv- och användbarhetsförsäkring sedan 30 dygns 
ålder. Dolda fel-skyddet gäller även när hästen försäkras i Sveland om den har 
motsvarande försäkringsskydd i annat försäkringsbolag.
Dolda fel-skyddet upphör att gälla 1 januari det år hästen blir 8 år.

Förköpsinformation Sveland Häst Maximal
Nedan finner du kortfattad försäkringsinformation om Sveland Häst Maximal.  
För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på www.sveland.se.

Gäller från och med 2020-01-01
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FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen omfattar de djur som du som försäkringstagare/djurägare anger.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Våra djurförsäkringar gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen 
upphör när ditt djur säljs eller på annat sätt avyttras. Ersättning för djur som 
stulits eller kommit bort gäller endast inom Sverige.

KARENS
Försäkringen gäller utan karenstid för skada genom olycksfall, samt för 
diagnoserna transportsjuka och kolik.

Försäkringen har inte heller någon karenstid i de fall en häst som har gällande 
och betald försäkring i Sveland Djurförsäkringar byter ägare och motsvarande 
försäkringsskydd tecknas av den nya ägaren. Om en häst med gällande 
försäkring i annat bolag byter försäkringsbolag och den nya försäkringen 
tecknas med motsvarande omfattning gäller den nya försäkringen utan 
karenstid. 

För föl som försäkras före 30 dagars ålder gäller försäkringen med en karenstid 
på fem dagar.

I övrigt gäller en karenstid om 20 dagar för sjukdom från det att försäkringen 
trätt i kraft. Detta gäller även för dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom 
som påbörjats inom karenstiden. En karenstid om 20 dagar gäller också vid 
förbättring av försäkringen, men då enbart gällande den förbättrade delen.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Våra djurförsäkringar är uppbyggda av olika moment.
• Veterinärvårdsförsäkring vid olycka och sjukdom.
• Livförsäkring med möjlighet att välja till användbarhet, vid olycka 
    och sjukdom.
• Personolycksfallsförsäkring ingår. 
• Tilläggsförsäkringar: Medicin-, rehabiliterings- samt fosterförsäkring.

SJÄLVRISK I VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRINGEN
Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala.
I våra veterinärvårdsförsäkringar består självrisken av en fast och en rörlig 
självrisk. Den fasta självrisken betalar du en gång under behandlingsperioden 
som är 150 dagar. Den rörliga självrisken betalas vid varje veterinärbesök under 
behandlingsperioden.

Du kan själv påverka pris och omfattning på din försäkring genom att välja 
ersättningsnivå och självrisknivå.

VIKTIGA UNDANTAG
Här nedan anger vi några viktiga begränsningar i försäkringen. Det finns 
fler begränsningar än de vi nämner här. För en del undersökningsmetoder 
och behandlingar har försäkringen en övre gräns gällande ersättning. Vi 
betonar att det är vad som står i aktuellt försäkringsvillkor som gäller. Aktuella 
försäkringsvillkor hittar du på www.sveland.se. Du kan också beställa via mail: 
djur@sveland.se eller på telefon 046-276 92 00. 
 
Försäkringen ersätter bland annat inte:
• alternativbehandling eller förebyggande behandling.
• avlivning eller kremering.  
• exteriöra defekter. 
• komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av 

försäkringen.
• kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort.
• jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är medicinskt 

motiverade.
• kostnader för resor, transporter eller inackordering. 
• kostnader för kastration, klapphingstoperation eller sterilisering. 
• mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga.
• kostnader för undersökning/behandling av tandsjukdom eller bettavvikelse. 

• undersökning eller behandling där avsikten är att få sto dräktigt, exempelvis 
provtagning, hormonbehandling, livmoderssköljning eller allmän 
behandling.

• stelkramp om häst är otillräckligt vaccinerad enligt rekommendationerna i 
FASS Vet.

• undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor 
eller nymfomani.

• hästar som tränas och tävlas inom trav och galopp omfattas inte av 
försäkringarna Sveland Häst Favorit och Sveland Häst Maximal.

• sjukdomar och skador som är direkt relaterat till genetiska sjukdomar och 
där minst ett av föräldradjuren vid tidpunkten för betäckning var känd 
anlagsbärare. 

• undersökning/behandling av borrelios.
• behandling eller operation av led, senskida eller bursa där sjukdomen/

skadan inte har lokaliserats till aktuell led/senskida/bursa med diagnostisk 
bedövning.

Medicin och läkemedel som används av veterinär vid undersökning/behandling 
ska vara godkända av Läkemedelsverket för behandling av häst.

Sveland Djurförsäkringars ansvar gäller under den period försäkringen är 
gällande. För veterinärvårdskostnader samt liv- och användbarhetsskada 
som uppkommer efter att Sveland Djurförsäkringars ansvar upphört lämnas 
ingen ersättning. Detta gäller oavsett om skadefallet/sjukdomen uppkom eller 
påbörjades under tiden försäkringen var gällande.

Livförsäkringen lämnar inte ersättning för
• kroniska sjukdomstillstånd eller akutisering av dessa.
• sjukdomstillstånd som medför varaktig nedsättning eller förlust av hästens 

användbarhet.
• sjukdom eller skada där veterinärmedicinsk behandling påbörjats.
• sjukdomar och skador som är direkt relaterat till genetiska sjukdomar och 

där minst ett av föräldradjuren vid tidpunkten för betäckning var känd 
anlagsbärare.

 
SKADEFALL SOM PÅBÖRJATS INNAN FÖRSÄKRINGEN TRÄDDE I KRAFT
Försäkringen gäller inte vid skadefall/sjukdom som påbörjats eller funnits innan 
försäkringen trätt i kraft, inte heller för dolda fel oavsett när skadan/sjukdomen 
upptäcktes. Veterinärmedicinsk expertis är avgörande vid denna bedömning.

Vid förbättrat försäkringsskydd, ersätts inte kostnader för sjukdom, skada eller 
andra skadehändelser, avseende den förbättrade delen, som uppkommit före 
förbättringen av försäkringsskyddet. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom 
eller skada som inträffat (påbörjats) efter det att Sveland Djurförsäkringars 
ansvarighet upphört. Veterinärmedicinsk erfarenhet avgör tidpunkten för när 
ett skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat 
iakttas.

Om felaktiga uppgifter lämnats till oss vid försäkringens tecknande, riskerar du 
helt eller delvis att stå utan försäkringsskydd.
Vi kan göra avdrag på ersättningen vid skada om det uppsåtligen eller genom 
oaktsamhet lämnats oriktiga eller ofullständiga.

KORT INFO OM SKYDD FÖR DOLDA FEL
Med dolda fel avses veterinärmedicinskt fel som funnits, men som inte gått 
att upptäcka vid en veterinärbesiktning. Veterinärmedicinsk expertis avgör 
tidpunkten när ett skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen 
först kunnat iakttas. 

Dolda fel-skyddet gäller för fel som fanns, men som var okända när du 
försäkrade din häst. Den ingår i din hästförsäkring om hästen har varit obrutet 
försäkrad i veterinärvård-, liv- och användbarhetsförsäkring sedan 30 dygns 
ålder. Dolda fel-skyddet gäller även när hästen försäkras i Sveland om den har 
motsvarande försäkringsskydd i annat försäkringsbolag.

Dolda fel-skyddet upphör att gälla 1 januari det år hästen blir 8 år.

Förköpsinformation Sveland Häst Favorit
Nedan finner du kortfattad försäkringsinformation om Sveland Häst Favorit.  
För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på www.sveland.se.

Gäller från och med 2020-01-01
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FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen omfattar de djur som du som försäkringstagare/djurägare anger.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Våra djurförsäkringar gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen 
upphör när ditt djur säljs eller på annat sätt avyttras. Ersättning för djur som 
stulits eller kommit bort gäller endast inom Sverige.

KARENS
Försäkringen gäller utan karenstid för diagnoserna transportsjuka och kolik. 
Tilläggsförsäkringen Livförsäkring  - akut dödsfall gäller utan karenstid för skada 
genom olycksfall. Försäkringen har inte heller någon karenstid i de fall en 
häst som har gällande och betald försäkring i Sveland Djurförsäkringar byter 
ägare och motsvarande försäkringsskydd tecknas av den nya ägaren. Om en 
häst med gällande försäkring i annat bolag byter försäkringsbolag och den nya 
försäkringen tecknas med motsvarande omfattning gäller den nya försäkringen 
utan karenstid. För föl som försäkras före 30 dagars ålder gäller försäkringen 
med en karenstid på fem dagar. I övrigt gäller en karenstid om 20 dagar för 
sjukdom från det att försäkringen trätt i kraft. Detta gäller även för dödsfall eller 
avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom karenstiden. En karenstid om 
20 dagar gäller också vid förbättring av försäkringen, men då enbart gällande 
den förbättrade delen.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Våra djurförsäkringar är uppbyggda av olika moment.
• Veterinärvårdsförsäkring vid olycka och sjukdom.
• Livförsäkring, med möjlighet att välja till användbarhet, vid olycka 
 och sjukdom.
• Personolycksfallsförsäkring ingår. 
• Tilläggsförsäkringar: Medicin-, rehabiliterings- samt fosterförsäkring. 

Följande diagnoser omfattas av veterinärvårdsförsäkringen
• kolik, buköppning.
• transportsjuka.
• traumatiska frakturer, utan tecken på tidigare skador eller  
 arthrosförändringar.
 • sårskador. 
• foderstrupsförstoppning.
• fång.
• hovböld.
• hålvägg.
• lungsäcksinflammation eller lunginflammation.
• bihåleinflammation som inte beror på rotspetsabscess.
• förlossningskomplikationer, t.ex. kejsarsnitt i avsikt att rädda stoets liv.
• sjukdomar i livmoder, t.ex. livmoderinflammation.
• skador i livmoder eller vagina, t.ex. i samband med. 
• betäckning eller fölning.
• juverinflammation. 
• bäckenfraktur.
• slinger och ataxi.
• tumörsjukdomar.
• ögonsjukdomar.
• gräsbetessjuka.
• komplikation till normalkastration. 
• ormbett.
• stelkramp om vaccinationsrekommendationen i FASS har följts.

SJÄLVRISK I VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRINGEN
Sjävrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala.I våra 
veterinärvårdsförsäkringar består självrisken av en fast och en rörlig självrisk. 
Den fasta självrisken betalar du en gång under behandlingsperioden som 
är 150 dagar. Den rörliga självrisken betalas vid varje veterinärbesök under 
behandlingsperioden. Du kan själv påverka pris och omfattning på din försäkring 
genom att välja ersättningsnivå och självrisknivå.

VIKTIGA UNDANTAG
Här nedan anger vi några viktiga begränsningar i försäkringen. Det finns fler 
begränsningar än de vi nämner här. För en del undersökningsmetoder och 
behandlingar har försäkringen en övre gräns gällande ersättning. 

Vi betonar att det är vad som står i aktuellt försäkringsvillkor som gäller. Aktuella 
försäkringsvillkor hittar du på www.sveland.se. Du kan också beställa via mail: 
djur@sveland.se eller på telefon 046-276 92 00.

Försäkringen ersätter bland annat inte
• andra sjukdomstillstånd och olycksfall än vad som framgår under   
    rubriken ”Omfattning” i försäkringsvillkoren för Sveland Häst Special.
• bristande eller upphörd avelsduglighet hos sto.
• alternativbehandling eller förebyggande behandling.
• avlivning eller kremering.  
• exteriöra defekter. 
• komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av   
 försäkringen.
• kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort.
• jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är medicinskt  
   motiverade.
• kostnader för resor, transporter eller inackordering. 
• kostnader för kastration, klapphingstoperation eller sterilisering. 
• mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga.
• undersökning eller behandling där avsikten är att få sto dräktigt,  
   exempelvis provtagning, hormonbehandling, livmoderssköljning eller      
   allmän behandling.
• undersökning och behandling vid tandfraktur, rotspetsabscess,  
   tandsjukdomar eller bettavvikelser.
• undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor 
   eller nymfomani. 
• undersökning med magnetresonans, datortomografi eller scintigrafi.
Medicin och läkemedel som används av veterinär vid undersökning/behandling 
ska vara godkända av Läkemedelsverket för behandling av häst.

Sveland Djurförsäkringars ansvar gäller under den period försäkringen är 
gällande. För veterinärvårdskostnader samt liv- och användbarhetsskada 
som uppkommer efter att Sveland Djurförsäkringars ansvar upphört lämnas 
ingen ersättning. Detta gäller oavsett om skadefallet/sjukdomen uppkom eller 
påbörjades under tiden försäkringen var gällande.

Livförsäkringen lämnar inte ersättning för
• kroniska sjukdomstillstånd eller akutisering av dessa.
• sjukdomstillstånd som medför varaktig nedsättning eller förlust av   
   hästens användbarhet.
• sjukdom eller skada där veterinärmedicinsk behandling påbörjats.

Användbarhetsförsäkringen lämnar inte ersättning för
• stelkramp om häst är otillräckligt vaccinerad enligt rekommendationerna  
   i FASS Vet.
• andra sjukdomstillstånd och olycksfall än vad som framgår under  
   rubriken ”Omfattning”.
• avlivning eller kremering.  
• avlivning eller oanvändbarhet till följd av avelshygieniska skäl.
• bristande eller upphörd avelsduglighet hos hingst eller sto som är 20 år  
    och äldre.
• komplikationer orsakade av behandling och vård 
   som inte omfattas av liv-, användbarhet- och veterinärvårdsersättning.
• lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor eller nymfomani.

SKADEFALL SOM PÅBÖRJATS INNAN FÖRSÄKRINGEN TRÄDDE I KRAFT
Försäkringen gäller inte vid skadefall/sjukdom som påbörjats eller funnits innan 
försäkringen trätt i kraft, inte heller för dolda fel oavsett när skadan/sjukdomen 
upptäcktes. Veterinärmedicinsk expertis är avgörande vid denna bedömning. 
Vid förbättrat försäkringsskydd, ersätts inte kostnader för sjukdom, skada eller 
andra skadehändelser, avseende den förbättrade delen, som uppkommit före 
förbättringen av försäkringsskyddet. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom 
eller skada som inträffat (påbörjats) efter det att Sveland Djurförsäkringars 
ansvarighet upphört. Veterinärmedicinsk erfarenhet avgör tidpunkten för när ett 
skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat iakttas. 
Om felaktiga uppgifter lämnats till oss vid försäkringens tecknande, riskerar du 
helt eller delvis att stå utan försäkringsskydd.Vi kan göra avdrag på ersättningen 
vid skada om det uppsåtligen eller genom oaktsamhet lämnats oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter.

Förköpsinformation Sveland Häst Special
Nedan finner du kortfattad försäkringsinformation om Sveland Häst Special.  
För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på www.sveland.se.

Gäller från och med 2020-01-01
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FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen omfattar de djur som du som försäkringstagare/djurägare anger.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Våra djurförsäkringar gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen 
upphör när ditt djur säljs eller på annat sätt avyttras. Ersättning för djur som 
stulits eller kommit bort gäller endast inom Sverige.

KARENS
Försäkringen gäller utan karenstid för skada genom olycksfall, samt för 
diagnoserna transportsjuka och kolik.

Försäkringen har inte heller någon karenstid i de fall en häst som har gällande 
och betald försäkring i Sveland Djurförsäkringar byter ägare och motsvarande 
försäkringsskydd tecknas av den nya ägaren. Om en häst med gällande 
försäkring i annat bolag byter försäkringsbolag och den nya försäkringen 
tecknas med motsvarande omfattning gäller den nya försäkringen utan 
karenstid. 

För föl som försäkras före 30 dagars ålder gäller försäkringen med en karenstid 
på fem dagar.

I övrigt gäller en karenstid om 20 dagar för sjukdom från det att försäkringen 
trätt i kraft. Detta gäller även för dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom 
som påbörjats inom karenstiden. En karenstid om 20 dagar gäller också vid 
förbättring av försäkringen, men då enbart gällande den förbättrade delen.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Våra djurförsäkringar är uppbyggda av olika moment.
• Veterinärvårdsförsäkring vid olycka och sjukdom.
• Liv och användbarhetsförsäkring vid olycka och sjukdom
• Personolycksfallsförsäkring ingår. 
• Tilläggsförsäkringar: Medicin-, rehabiliterings- samt fosterförsäkring.

SJÄLVRISK I VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRINGEN
Sjävrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala.
I våra veterinärvårdsförsäkringar består självrisken av en fast och en rörlig 
självrisk. Den fasta självrisken betalar du en gång under behandlingsperioden 
som är 150 dagar. Den rörliga självrisken betalas vid varje veterinärbesök under 
behandlingsperioden.

Du kan själv påverka pris och omfattning på din försäkring genom att välja 
ersättningsnivå och självrisknivå.

VIKTIGA UNDANTAG
Här nedan anger vi några viktiga begränsningar i försäkringen. Det finns 
fler begränsningar än de vi nämner här. För en del undersökningsmetoder 
och behandlingar har försäkringen en övre gräns gällande ersättning. Vi 
betonar att det är vad som står i aktuellt försäkringsvillkor som gäller. Aktuella 
försäkringsvillkor hittar du på www.sveland.se. Du kan också beställa via mail: 
djur@sveland.se eller på telefon 046-276 92 00. 

Försäkringen ersätter bland annat inte
• alternativbehandling eller förebyggande behandling.
• avlivning eller kremering.
• behandling eller operation av led, senskida eller bursa där sjukdomen/

skadan inte har lokaliserats till aktuell led/senskida/bursa med diagnostisk 
bedövning. 

• exteriöra defekter. 
• komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av 

försäkringen.
• kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort.
• jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är medicinskt 

motiverade.

• kostnader för resor, transporter eller inackordering. 
• kostnader för kastration, klapphingstoperation eller sterilisering. 
• mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga.
• kostnader för undersökning/behandling av tandsjukdom eller bettavvikelse. 
• undersökning eller behandling där avsikten är att få sto dräktigt, exempelvis 

provtagning, hormonbehandling, livmoderssköljning eller allmän 
behandling.

• sjukdomar och skador som är direkt relaterat till genetiska sjukdomar och 
där minst ett av föräldradjuren vid tidpunkten för betäckning var känd 
anlagsbärare.

• stelkramp om häst är otillräckligt vaccinerad enligt rekommendationerna i 
FASS Vet.

• undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor 
eller nymfomani.

 • undersökning/behandling av borrelios ersätts ej.

Medicin och läkemedel som används av veterinär vid undersökning/behandling 
ska vara godkända av Läkemedelsverket för behandling av häst.

Sveland Djurförsäkringars ansvar gäller under den period försäkringen är 
gällande. För veterinärvårdskostnader samt liv- och användbarhetsskada 
som uppkommer efter att Sveland Djurförsäkringars ansvar upphört lämnas 
ingen ersättning. Detta gäller oavsett om skadefallet/sjukdomen uppkom eller 
påbörjades under tiden försäkringen var gällande.

Livförsäkringen lämnar inte ersättning för
• kroniska sjukdomstillstånd eller akutisering av dessa
    sjukdomstillstånd som medför varaktig nedsättning eller förlust av hästens 

användbarhet.
• sjukdom eller skada där veterinärmedicinsk behandling påbörjats.
• sjukdomar och skador som är direkt relaterat till genetiska sjukdomar och 

där minst ett av föräldradjuren vid tidpunkten för betäckning var känd 
anlagsbärare.

 
SKADEFALL SOM PÅBÖRJATS INNAN FÖRSÄKRINGEN TRÄDDE I KRAFT
Försäkringen gäller inte vid skadefall/sjukdom som påbörjats eller funnits innan 
försäkringen trätt i kraft, inte heller för dolda fel oavsett när skadan/sjukdomen 
upptäcktes. Veterinärmedicinsk expertis är avgörande vid denna bedömning.
Vid förbättrat försäkringsskydd, ersätts inte kostnader för sjukdom, skada eller 
andra skadehändelser, avseende den förbättrade delen, som uppkommit före 
förbättringen av försäkringsskyddet. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom 
eller skada som inträffat (påbörjats) efter det att Sveland Djurförsäkringars 
ansvarighet upphört. Veterinärmedicinsk erfarenhet avgör tidpunkten för när 
ett skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat 
iakttas.

Om felaktiga uppgifter lämnats till oss vid försäkringens tecknande, riskerar du 
helt eller delvis att stå utan försäkringsskydd.
Vi kan göra avdrag på ersättningen vid skada om det uppsåtligen eller genom 
oaktsamhet lämnats oriktiga eller ofullständiga.

KORT INFO OM SKYDD FÖR DOLDA FEL
Med dolda fel avses veterinärmedicinskt fel som funnits, men som inte gått 
att upptäcka vid en veterinärbesiktning. Veterinärmedicinsk expertis avgör 
tidpunkten när ett skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen 
först kunnat iakttas. 

Dolda fel-skyddet gäller för fel som fanns, men som var okända när du 
försäkrade din häst. Den ingår i din hästförsäkring om hästen har varit obrutet 
försäkrad i veterinärvård-, liv- och användbarhetsförsäkring sedan 30 dygns 
ålder. Dolda fel-skyddet gäller även när hästen försäkras i Sveland om den har 
motsvarande försäkringsskydd i annat försäkringsbolag.

Dolda fel-skyddet upphör att gälla 1 januari det år hästen blir 8 år.

Förköpsinformation Sveland Islandshäst
Nedan finner du kortfattad försäkringsinformation om Sveland Islandshäst.  
För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på www.sveland.se.

Gäller från och med 2020-01-01
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Försäkring tecknas för avelsdugliga friska ston mellan 3 och 21 års ålder som är 
uppstallade i Sverige under dräktighetstiden. Försäkring tecknas inte för sto som 
erhållit foster- och fölersättning från Sveland eller från motsvarande försäkring 
i annat bolag två gånger. Begränsningen gäller inte om ersättning utgått för föl 
som dött eller avlivats på grund av skada orsakat av yttre våld. Försäkring kan 
tecknas tidigast från 40 dagars dräktighet och senast 60 dagar före beräknad 
fölning. 

FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen omfattar de djur som du som försäkringstagare/djurägare anger.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Våra djurförsäkringar gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen 
upphör när ditt djur säljs eller på annat sätt avyttras. Ersättning för djur som 
stulits eller kommit bort gäller endast inom Sverige.

KARENS
Försäkringen har ingen karenstid. 
Under dräktigheten gäller dock en karenstid om 20 dagar i de fall fölet förloras 
till följd av sjukdom eller skada på stoet. Karensen gäller inte om stoet drabbas 
av följande sjukdomar och skador: fraktur eller sårskada orsakad av plötsligt 
yttre våld, akut kolik, sjukdom eller skada orsakad av trafikolycka, brand eller 
drunkning.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Vår Fosterförsäkring är uppbyggd av olika moment.
• fosterförsäkring vid uteblivet eller förlorat föl.
• Veterinärvårdsförsäkring fram till fölet uppnår  
 30 dagars ålder.
• Livförsäkring för föl som inom 30 dagar efter födseln        
 dör till följd av sjukdom eller skada, eller på grund av        
 medfött fel måste avlivas. 

SJÄLVRISK I VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRINGEN
Fölet omfattas från födseln av en egen veterinärvårdsförsäkring
enligt Sveland Häst Favorit med följande ersättning och självrisk:

• Fast självrisk 2 700 kr.
• Rörlig självrisk 20 % av de ersättningsbara kostnaderna.
• Veterinärvårdsersättning 100 000 kr.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter uppkomna veterinärvårdskostnader fram 
till fölet uppnår 30 dagars ålder.

VIKTIGA UNDANTAG
Här nedan anger vi några viktiga begränsningar i försäkringen. Det finns 
fler begränsningar än de vi nämner här. För en del undersökningsmetoder 
och behandlingar har försäkringen en övre gräns gällande ersättning. Vi 
betonar att det är vad som står i aktuellt försäkringsvillkor som gäller. Aktuella 
försäkringsvillkor hittar du på www.sveland.se. Du kan också beställa via mail: 
djur@sveland.se eller på telefon 046-276 92 00.

Försäkringen ersätter bland annat inte
• vid flerbörd i de fall något föl överlever.
•  för sto som erhållit foster- och fölersättning från Sveland
    eller från motsvarande försäkring i annat bolag två gånger.   
•  Begränsningen gäller inte om ersättning utgått för föl som  
    dött eller avlivats på grund av skada orsakat av yttre våld.
• om stoet dör eller avlivas på grund av skadefall som
 förelegat vid försäkringens tecknande.
• sjukdomar och skador som är direkt relaterat till genetiska sjukdomar och   
 där minst ett av föräldradjuren vid tidpunkten för betäckning  
 var känd anlagsbärare.

Sveland Djurförsäkringars ansvar gäller under den period försäkringen är 
gällande. För veterinärvårdskostnader samt liv- och användbarhetsskada 
som uppkommer efter att Sveland Djurförsäkringars ansvar upphört lämnas 
ingen ersättning. Detta gäller oavsett om skadefallet/sjukdomen uppkom eller 
påbörjades under tiden försäkringen var gällande.

Om felaktiga uppgifter lämnats till oss vid försäkringens tecknande, riskerar du 
helt eller delvis att stå utan försäkringsskydd. Vi kan göra avdrag på ersättningen 
vid skada om det uppsåtligen eller genom oaktsamhet lämnats oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter.

FÖRSÄKRINGEN UPPHÖR
Försäkringen upphör då fölet blir enskilt försäkrat och
senast då fölet uppnått 30 dagars ålder. Har fölet insjuknat under giltighetstiden 
för Sveland Foster och fölet kräver fortsatt behandling efter att Sveland Fosters 
veterinärvårdsdel upphört lämnas ersättning efter villkoren för den enskilda 
försäkring som tecknats för fölet.

Förköpsinformation Sveland Foster
Nedan finner du kortfattad försäkringsinformation om Sveland Foster.  
För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på www.sveland.se.

Gäller från och med 2020-01-01
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FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen omfattar de djur som du som försäkringstagare/djurägare anger.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Våra djurförsäkringar gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen 
upphör när ditt djur säljs eller på annat sätt avyttras. Ersättning för djur som 
stulits eller kommit bort gäller endast inom Sverige.

KARENS
Försäkringen gäller utan karenstid för skada genom olycksfall, samt för diagno-
serna transportsjuka och kolik. Försäkringen har inte heller någon karenstid i de 
fall en häst som har gällande och betald försäkring i Sveland Djurförsäkringar 
byter ägare och motsvarande försäkringsskydd tecknas av den nya ägaren. 
Om en häst med gällande försäkring i annat bolag byter försäkringsbolag och 
den nya försäkringen tecknas med motsvarande omfattning gäller den nya 
försäkringen utan karenstid. För föl som försäkras före 30 dagars ålder gäller 
försäkringen med en karenstid på fem dagar. I övrigt gäller en karenstid om 
20 dagar för sjukdom från det att försäkringen trätt i kraft. Detta gäller även för 
dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom karenstiden. 
En karenstid om 20 dagar gäller också vid förbättring av försäkringen, men då 
enbart gällande den förbättrade delen.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Våra djurförsäkringar är uppbyggda av olika moment.
• Veterinärvårdsförsäkring vid olycka och angivna sjukdomstillstånd.
• Livförsäkring, med möjlighet att välja till användbarhet, vid olycka och 
 sjukdom.
Personolycksfallsförsäkring ingår. Tilläggsförsäkring för Rehabilitering kan 
tecknas.

OMFATTNING VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRING
Olycksfall, enligt definition nedan, samt följande skador och sjukdomstillstånd 
omfattas av veterinärvårdsförsäkringen som ingår i Sveland Travhäst Tävling:
• kolik, inklusive buköppning.
• transportsjuka.
• foderstrupsförstoppning.
• fång.
• hovböld.
• hålvägg.
• lungsäcksinflammation eller lunginflammation.
• bihåleinflammation som inte beror på rotspetsabscess eller tandfraktur
• komplikationer till normalkastration.
• bäckenfraktur.
• slinger och ataxi.
• tumörsjukdomar.
• ögonsjukdomar.
Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar hästen genom plötsligt yttre 
våld, t.ex. sårskador och traumatiska frakturer. Tid och plats för olycksfallet ska 
kunna styrkas, samt att undersökning och behandling ska påbörjas inom tolv 
timmar från olycksfallet.

SJÄLVRISK I VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRINGEN
Sjävrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala.
I våra veterinärvårdsförsäkringar består självrisken av en fast och en rörlig 
självrisk. Den fasta självrisken betalar du en gång underbehandlings-
perioden som är 150 dagar. Den rörliga självrisken betalas vid varje veterinärbe-
sök under behandlingsperioden. 

VIKTIGA UNDANTAG
Här nedan anger vi några viktiga begränsningar i försäkringen. Det finns fler 
begränsningar än de vi nämner här. För en del undersökningsmetoder och 
behandlingar har försäkringen en övre gräns gällande ersättning. Vi betonar att 
det är vad som står i aktuellt försäkringsvillkor som gäller. Aktuella försäkrings-
villkor hittar du på www.sveland.se. Du kan också beställa via mail: 
djur@sveland.se eller på telefon 046-276 92 00.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter bland annat inte
•  andra sjukdomstillstånd och olycksfall än vad som framgår under  
    rubriken ”Omfattning” i försäkringsvillkoren för Sveland Travhäst Tävling.

•  bristande eller upphörd avelsduglighet hos sto.
•  alternativbehandling eller förebyggande behandling.
•  avlivning eller kremering.
•  exteriöra defekter.
•  komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas 
    av försäkringen.
•  kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort.
•  jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är medicinskt   
    motiverade.
•  kostnader för resor, transporter eller inackordering.
•  kostnader för kastration, klapphingstoperation eller sterilisering.
•  mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga.
•  undersökning eller behandling där avsikten är att få sto dräktigt,
    exempelvis provtagning, hormonbehandling, livmoderssköljning 
    eller allmän behandling.
•  undersökning och behandling vid tandfraktur, rotspetsabscess, 
    tandsjukdomar eller bettavvikelser.
•  undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar, 
    ovanor eller nymfomani.
•  undersökning med magnetresonans, datortomografi eller scintigrafi.
• Behandling med Arti-Cell Forte.

Livförsäkringen lämnar inte ersättning för
•  kroniska sjukdomstillstånd eller akutisering av dessa.
•  sjukdomstillstånd eller skada som medför varaktig nedsättning eller 
    förlust av hästens användbarhet.
•  häst som behandlats för akut sjukdom eller akut olycksfall längre tid 
    än fem dygn.
Observera att om behandling av hästen påbörjas sänks liversättningsbeloppet 
för varje dygn behandlingen pågår. 

Användbarhetsförsäkringen lämnar inte ersättning för
•  stelkramp om häst är otillräckligt vaccinerad enligt 
    rekommendationerna i FASS Vet.
•  andra sjukdomstillstånd och olycksfall än vad som framgår under 
    rubriken ”Omfattning” i försäkringsvillkoren.
•  avlivning eller kremering. 
•  avlivning eller oanvändbarhet till följd av avelshygieniska skäl.
•  bristande eller upphörd avelsduglighet. 
•  komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas 
    av liv-, användbarhet- och veterinärvårdsersättning.
•  lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor eller nymfomani.

Sveland Djurförsäkringars ansvar gäller under den period försäkringen är 
gällande. För veterinärvårdskostnader samt liv- och användbarhetsskada 
som uppkommer efter att Sveland Djurförsäkringars ansvar upphört lämnas 
ingen ersättning. Detta gäller oavsett om skadefallet/sjukdomen uppkom eller 
påbörjades under tiden försäkringen var gällande.

Om felaktiga uppgifter lämnats till oss vid försäkringens tecknande, riskerar du 
helt eller delvis att stå utan försäkringsskydd. Vi kan göra avdrag på ersättningen 
vid skada om det uppsåtligen eller genom oaktsamhet lämnats oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter.

Skadefall som påbörjats innan försäkringen trädde i kraft 
Försäkringen gäller inte vid skadefall/sjukdom som påbörjats eller funnits innan 
försäkringen trätt i kraft, inte heller för dolda fel oavsett när skadan/ sjukdomen 
upptäcktes. Veterinärmedicinsk expertis är avgörande vid denna bedömning. 
Vid förbättrat försäkringsskydd, ersätts inte kostnader för sjukdom, skada eller 
andra skadehändelser, avseende den förbättrade delen, som uppkommit före 
förbättringen av försäkringsskyddet. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom 
eller skada som inträffat (påbörjats) efter det att Sveland Djurförsäkringars 
ansvarighet upphört. Veterinärmedicinsk erfarenhet avgör tidpunkten för när 
ett skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat 
iakttas.

Om felaktiga uppgifter lämnats till oss vid försäkringens tecknande, riskerar du 
helt eller delvis att stå utan försäkringsskydd. Vi kan göra avdrag på ersättningen 
vid skada om det uppsåtligen eller genom oaktsamhet lämnats oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter.

Förköpsinformation Sveland Travhäst Tävling
Nedan finner du kortfattad försäkringsinformation om Sveland Travhäst Tävling.  
För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på www.sveland.se.

Gäller från och med 2020-01-01
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FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen omfattar de djur som du som försäkringstagare/djurägare anger.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Våra djurförsäkringar gäller inom Sverige och Norden. Försäkringen upphör när 
ditt djur säljs eller på annat sätt avyttras. Ersättning för djur som stulits eller 
kommit bort gäller endast inom Sverige.

KARENS
Försäkringen gäller utan karenstid för skada genom olycksfall, samt för 
diagnoserna transportsjuka och kolik.

Försäkringen har inte heller någon karenstid i de fall en häst som har gällande 
och betald försäkring i Sveland Djurförsäkringar byter ägare och motsvarande 
försäkringsskydd tecknas av den nya ägaren. Om en häst med gällande 
försäkring i annat bolag byter försäkringsbolag och den nya försäkringen tecknas 
med motsvarande omfattning gäller den nya försäkringen utan karenstid. 

I övrigt gäller en karenstid om 20 dagar för sjukdom från det att försäkringen 
trätt i kraft. Detta gäller även för dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom 
som påbörjats inom karenstiden. En karenstid om 20 dagar gäller också vid 
förbättring av försäkringen, men då enbart gällande den förbättrade delen.

Försäkringens omfattning
Våra djurförsäkringar är uppbyggda av olika moment.
• Veterinärvårdsförsäkring vid angivna skador och sjukdomstillstånd.
• Livförsäkring, med möjlighet att välja till användbarhet, vid olycka och 
    sjukdom.
Personolycksfallsförsäkring ingår. Tilläggsförsäkring för Rehabilitering samt 
tilläggsförsäkring Foster och föl kan tecknas som tillval.

OMFATTNING VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRING
Följande skador och sjukdomstillstånd omfattas av veterinärvårdsförsäkringen 
som ingår i Travhäst Avel:
• bihåleinflammation som inte beror på rotspetsabscess eller tandfraktur.
• bäckenfraktur.
• transportsjuka.
• foderstrupsförstoppning.
• fång.
• förlossningskomplikationer, t.ex. kejsarsnitt i avsikt att rädda stoets liv.
• hovböld.
• hålvägg.
• juverinflammation. 
• kolik, inklusive buköppning.
• skador i livmoder eller vagina, t.ex. i samband med 
   betäckning eller fölning.
• skador på penis i samband med betäckning eller tömning av sperma.
• sjukdomar i livmoder, t.ex. livmoderinflammation.
• sårskador.
• tumörsjukdomar, t.ex. tumör i äggstockar eller livmoder.
• traumatiska frakturer utan tecken på tidigare skador eller artrosförändringar.
• ögonsjukdomar.

SJÄLVRISK I VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRINGEN
Sjävrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. I våra 
veterinärvårdsförsäkringar består självrisken av en fast och en rörlig självrisk. 
Den fasta självrisken betalar du en gång under behandlingsperioden som 
är 150 dagar. Den rörliga självrisken betalas vid varje veterinärbesök under 
behandlingsperioden. Du kan själv påverka pris och omfattning på din försäkring 
genom att välja ersättningsnivå och självrisknivå.

VIKTIGA UNDANTAG
Här nedan anger vi några viktiga begränsningar i försäkringen. Det finns fler 
begränsningar än de vi nämner här. För en del undersökningsmetoder och 
behandlingar har försäkringen en övre gräns gällande ersättning. Vi betonar att 
det är vad som står i aktuellt försäkringsvillkor som gäller.
Aktuella försäkringsvillkor hittar du på www.sveland.se. Du kan också beställa 
via mail: djur@sveland.se eller på telefon 046-276 92 00.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter bland annat inte
• andra skador och sjukdomstillstånd än vad som framgår under rubriken  
  ”Omfattning” i försäkringsvillkoren för Sveland Travhäst Avel.
• bristande eller upphörd avelsduglighet hos sto.
• alternativbehandling eller förebyggande behandling.
• avlivning eller kremering.  
• exteriöra defekter. 
• komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av 
   försäkringen.
• kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort.
• jouravgift och övriga fördyrande kostnader när de inte är medicinskt   
   motiverade.
• kostnader för resor, transporter eller inackordering. 
• kostnader för kastration, klapphingstoperation eller sterilisering. 
• mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga.
• undersökning eller behandling där avsikten är att få sto dräktigt, 
   exempelvis provtagning, hormonbehandling, livmoderssköljning eller 
   allmän behandling.
• undersökning och behandling vid tandfraktur, rotspetsabscess, 
   tandsjukdomar eller bettavvikelser.
• undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor 
   eller nymfomani. 
• undersökning med magnetresonans, datortomografi eller scintigrafi.

Livförsäkringen lämnar inte ersättning för
• kroniska sjukdomstillstånd eller akutisering av dessa.
• sjukdomstillstånd eller skada som medför varaktig nedsättning eller 
   förlust av hästens användbarhet.
• häst som behandlats för akut sjukdom eller akut olycksfall längre tid än 
   fem dygn.
Observera att om behandling av hästen påbörjas sänks liversättningsbeloppet 
för varje dygn behandlingen pågår. 

Användbarhetsförsäkringen lämnar inte ersättning för
• stelkramp om häst är otillräckligt vaccinerad enligt rekommendationerna 
   i FASS Vet.
• andra sjukdomstillstånd och olycksfall än vad som framgår under 
   rubriken ”Omfattning” i försäkringsvillkoren.
• avlivning eller kremering.  
• avlivning eller oanvändbarhet till följd av avelshygieniska skäl.
• bristande eller upphörd avelsduglighet hos hingst eller sto som är 20 år 
   och äldre.
• komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av 
   liv-, användbarhet- och veterinärvårdsersättning.
• lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor eller nymfomani.

Sveland Djurförsäkringars ansvar gäller under den period försäkringen är 
gällande. För veterinärvårdskostnader samt liv- och användbarhetsskada 
som uppkommer efter att Sveland Djurförsäkringars ansvar upphört lämnas 
ingen ersättning. Detta gäller oavsett om skadefallet/sjukdomen uppkom eller 
påbörjades under tiden försäkringen var gällande.

SKADEFALL SOM PÅBÖRJATS INNAN FÖRSÄKRINGEN TRÄDDE I KRAFT 
Försäkringen gäller inte vid skadefall/sjukdom som påbörjats eller funnits innan 
försäkringen trätt i kraft, inte heller för dolda fel oavsett när skadan/ sjukdomen 
upptäcktes. Veterinärmedicinsk expertis är avgörande vid denna bedömning. 
Vid förbättrat försäkringsskydd, ersätts inte kostnader för sjukdom, skada eller 
andra skadehändelser, avseende den förbättrade delen, som uppkommit före 
förbättringen av försäkringsskyddet.
Försäkringen gäller inte heller för sjukdom eller skada som inträffat (påbörjats) 
efter det att Sveland Djurförsäkringars ansvarighet upphört. Veterinärmedicinsk 
erfarenhet avgör tidpunkten för när ett skadefall anses påbörjat oavsett när 
skadan eller sjukdomen först kunnat iakttas.

Om felaktiga uppgifter lämnats till oss vid försäkringens tecknande, riskerar du 
helt eller delvis att stå utan försäkringsskydd. Vi kan göra avdrag på ersättningen 
vid skada om det uppsåtligen eller genom oaktsamhet lämnats oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter.

Förköpsinformation Sveland Travhäst Avel
Nedan finner du kortfattad försäkringsinformation om Sveland Travhäst Avel.  
För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på www.sveland.se.

Gäller från och med 2020-01-01
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Personolycksfall Häst ingår i alla våra hästförsäkringar, förutom Sveland Foster. 

Personolycksfallsförsäkringen omfattar olycksfallsskada, på försäkrad person, som 
inträffat under försäkringstiden under förutsättning:
• att olycksfallet orsakats av häst försäkrad i Sveland eller
• att olycksfallet uppkommit vid användandet av hästen.
Vid varje skada är självrisken 1 500 kr och totala kostnadsersättningen maximerad 
till 100 000 kr.

Följande kostnader kan ersättas:
• kostnader för läkar- och sjukhusvård.
• tandskadekostnader.
• vanprydande ärr.
• resekostnader.
• kostnader för bl.a. skadade kläder och glasögon  
 (glasögon max 2 000 kr).
• merkostnader under skadans akuta behandlings-  
 och läketid.
• kostnader för hjälpmedel vid invaliditet.

Försäkringen ersätter även följande: 
• dödsfallskapital på 40 000 kr.

Medicinsk invaliditet innebär att den försäkrade fått en varaktig bestående 
nedsättning av kroppsfunktionen till följd av olycksfallsskada. Skadan ska ha 
medfört någon mätbar invaliditet inom tre år. Försäkringsbeloppet vid fullständig 
invaliditet är 200 000 kr.

VEM KAN OMFATTAS
Försäkringen gäller för person som skadas vid olycksfall med häst, försäkrad i 
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt.

Försäkringen kan tecknas av den som är bosatt (folkbokförd) i Sverige samt 
berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR
Med olycksfallsskada avses här inte kroppsskada som uppkommit genom:
• överansträngning, sträckning eller vridning  
 (t.ex. muskelbristning eller ryggskott).
• smitta av bakterie eller virus eller förgiftning genom intagande av mat 
 och dryck.
• användning av medicinska preparat, ingrepp, 
     behandling eller undersökning som inte föranletts av olycks-   
 fallsskada som omfattas av denna försäkring.
• tandskada på försäkrad person till följd av tuggning  
 eller bitning.
• sådant tillstånd som – även om det konstaterats efter    
     en olycksfallsskada – enligt medicinsk erfarenhet inte    
     kan anses bero på olycksfallsskadan utan på sjukdom,    
     lyte eller sjukliga förändringar.

Om det kan antas att den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade 
var sinnessjuk, påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller 
narkotiska preparat, kan rätten till ersättning sättas ned eller helt bortfalla.
Försäkringen omfattar inte olycksfall som ersätts genom trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada (TFA) eller trafikförsäkring.

Giltighet i utlandet
Försäkringen gäller även för olycksfallsskada som försäkrad drabbas av vid vistelse 
utanför Sverige.

FÖRSÄKRINGSGIVARE 
Euro Accident Livförsäkring AB.
Organisationsnummer: 516401-6783
Styrelsens säte: Danderyd
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Som förmedlare av försäkring för personolycksfall erhåller Sveland Djurförsäkringar 
en fast ersättning för varje tecknad försäkring.

Rehabiliteringsförsäkring kan endast tecknas som tillägg till 
veterinärvårdsförsäkring. Försäkringen ersätter kostnader för rehabilitering som 
behandlande veterinär ordinerat/ remitterat till, efter sjukdom eller olycksfall som 
kan ersättas enligt hästs veterinärvårdsförsäkring. Rehabiliteringsbehandlingen 
ska påbörjas inom 20 dagar efter att veterinären utfärdat remiss och försäkringen 
lämnar ersättning för uppkomna kostnader under 90 dagar, räknat från första 
rehabiliteringsbehandlingen. 

Ersättning lämnas med högst 5 000 kronor per försäkringsår. Ersättning lämnas för 
dokumenterad behandling. Veterinärens remiss ska åtfölja skadeanmälan. Från 
de direkta rehabiliteringskostnaderna avräknas en rörlig självrisk om 20 % av de 
ersättningsbara kostnaderna. Varje försäkringsperiod får bära den kostnad som 
tillhör denna.

Rehabiliteringsförsäkringen lämnar inte ersättning för:
• arbete av korrigerande eller utbildande karaktär, till  
   exempel korrigeringsridning.
• behandling i förebyggande syfte.
• behandling som inte är i rehabiliterande syfte.
• behandling som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.
• behandling utförd utomlands.
• kostnader för daglig motion eller utevistelse tex. skrittpass, sjukhage.
• kostnader för fakturering och intyg.
• mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga.
• receptförskrivna eller av veterinär utlämnade eller använda läkemedel.
• resor, transporter, inackorderings- eller uppstallningskostnader. 

Medicinförsäkring kan tecknas som tillägg till veterinärvårdsförsäkringen  
i Sveland Häst Maximal, Favorit, Islandshäst och Special. 
Försäkringen ersätter kostnader för receptbelagda läkemedel som köpts på 
apotek eller lämnats ut av veterinär. För att ersättning ska utgå krävs att sjukdom 
eller olycksfall omfattas enligt hästens veterinärvårdsförsäkring, samt att 
veterinärvårdskostnaderna överstiger gällande självrisk. 

Medicinkostnader ersätts med 80 % av verifierad kostnad och ersättning kan 
lämnas med högst 5 000 kronor per försäkringsår. Ersättning lämnas endast för i 
Sverige registrerade och receptbelagda läkemedel. 

Medicin och läkemedel ska vara godkända av Läkemedelsverket för behandling av 
häst. 

Vid reglering av kostnad gällande läkemedel, ska apotekskvitton, där det framgår 
vilket djur och läkemedel som avses, sändas in till Sveland Djurförsäkringar i 
original. Kopia på journal, där det ska framgå vilket/vilka läkemedel receptet avser 
samt den ordination som föreskrivits, kan komma att begäras in. 
För receptbelagt läkemedel som behandlande veterinär lämnat ut, ska kostnaden 
framgå av faktura/kvitto från veterinären. Det ska även framgå vilket läkemedel 
som avses samt den ordination som föreskrivits.

Gäller från och med 2020-01-01

Förköpsinformation Tilläggsförsäkringar

Personolycksfall Häst

Rehabiliteringsförsäkring

Medicinförsäkring

Nedan finner du kortfattad försäkringsinformation om Sveland Djurförsäkringars tilläggsförsäkringar.  
För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på www.sveland.se.
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Gäller från och med 2020-01-01

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. Sjuk-
domen 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 ingen ersättning från livför-
säkringen. Självklart får veterinärkonsultation och undersökningar göras för att 
fastställa sjukdomens/skadans omfattning.

Särskilt för försäkringarna Travhäst Tävling och Travhäst Avel
För travhäst där det enligt veterinärmedicinsk expertis kan finnas skäl till att på-
börja behandling vid akut sjukdom eller akut olycksfall gäller följande vad avser 
ersättning från livförsäkringen:
•  om behandling av travhästen påbörjas sänks liversättningsbeloppet för 
    varje dygn behandlingen pågår. 
•  för travhäst som behandlas längre tid än fem dygn upphör möjligheten 
    till ersättning från livförsäkringen. 

Ersättning från livförsäkringen kan exempelvis utfalla om:
• hästen skadas i hagen och visar kraftig hälta. Veterinären tillkallas och 

konstaterar att vänster framben är brutet. Veterinären bedömer att häs-
ten 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. Vete-
rinär 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 använd-
barhet som rid-, bruks-, trav- 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. 

För Häst Special, Travhäst Tävling och Travhäst Avel ersätter användbarhetsför-
säkring enbart i villkoret angivna skador och sjukdomstillstånd. 

Ersättning från användbarhetsförsäkringen kan exempelvis utfalla om (gäller 
enligt villkor för Häst Favorit och Häst Maximal):
• 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.

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 046-276 92 00 och följ instruktionerna. 

Viktigt om livförsäkring och användbarhetsförsäkring
Nedan finner du kortfattad försäkringsinformation om liv- och användbarhetsförsäkring för häst. 
Detta är två försäkringar som tillsammans ger dig ett ekonomiskt skydd om din häst avlider. 
För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på www.sveland.se.


