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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Sveland Foster – Sveland Foster är försäkringen för ditt dräktiga sto och ger skydd för uteblivet eller förlorat föl.
Se villkoren och försäkringsbrev för fullständig information.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?
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Försäkringen lämnar ersättning för betäckningskostnader vid 
uteblivet eller förlorat föl. Här ingår boknings-, språng- och 
seminavgifter, avgift vid konstaterad dräktighet och uppstall-
ningskostnader för stoet under betäckningsperioden. 
Försäkringen ger ersättning för foster som förloras genom kast-
ning, förlossningskomplikationer eller genom stoets död.
Fölet får en veterinärvårdsförsäkring upp till 100 000 kronor 
under sina 30 första levnadsdagar med samma omfattande 
villkor som Sveland Häst Favorit. Försäkringen har ingen 
karenstid.

Vid flerbörd i de fall något föl överlever.
För sto som har erhållit foster- och fölersättning från Sveland 
eller från motsvarande försäkring i annat bolag två gånger. 
Begränsningen gäller inte om ersättning utgått för föl som har 
dött eller avlivats på grund av skada orsakad av yttre våld.
Om stoet dör eller avlivas på grund av skadefall somförelegat 
vid försäkringens tecknande.
Om försäkring tecknas efter 5 dagar efter att veterinär genom-
fört dräktighetsundersökning/blodprovstagning gäller inte 
försäkringen uteblivet föl.

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

Under dräktigheten gäller 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.
Försäkringen upphör då fölet blir enskilt försäkrat och senast då fölet har 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.
Försäkring tecknas för avelsdugliga friska ston mellan 3 och 21 års ålder som är uppstallade i Sverige under dräktighetstiden.
Tilläggsförsäkringen Medicin kan ersätta kostnader för receptbelagda läkemedel som köpts på apotek eller lämnats ut av veterinär.  
Ersättning lämnas med upp till 5 000 kronor per försäkringsår. Försäkringen har en rörlig självrisk på 20 procent, men ingen fast självrisk.
För föl som mist sin mamma före 30 dagars ålder kan hormonbehandling av surrogat sto ersätts med högst 5 000 kr. För att ersättning ska 
kunna utgå krävs att fölet omfattas av stoets försäkrings i Sveland eller har fosterförsäkring i Sveland. Kostnaden regleras enligt villkor för 
veterinärvårdsförsäkringen efter att fast och rörlig självrisk avdragits. 

Se villkoren för fullständig information om övriga undantag.

> Fortsättning på nästa sida

Möjliga tilläggsförsäkringar

Ersättning för omhändertagande av föl som avlidit eller avli-
vats ingår med upp till 8 000 kronor. 
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Häst Foster
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt 
Org. nr. 545000-7165

- Medicin: upp till 5 000 kronor.



 

Vilka är mina skyldigheter?

När och hur ska jag betala?

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Kan jag ångra köpet och hur säger jag upp avtalet?

Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på frågor som vi behöver veta för din försäkring och du ska betala din  
försäkringspremie. Om det sker förändringar i dina uppgifter, ska du kontakta oss. 
Du är skyldig att följa de aktsamhetskrav som gäller för försäkringen och som framgår av försäkringsvillkoren. Aktsamhetskrav är 
regler som beskriver vad du måste göra för att förebygga eller begränsa skador och sjukdomar på djuret. Om du inte följer dessa 
regler, kan du få en lägre ersättning vid skada eller förlust. Läs mer om aktsamhetskraven i ditt försäkringsvillkor. 

En nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar från den dag vi sänt premieavin till dig. Du väljer att betala med autogiro,  
e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du faktura eller autogiro kan du betala per helår, halvår eller kvartalsvis. Väljer du autogiro 
kan du dessutom välja att betala försäkringspremien månadsvis. Det betalningssätt och den period du valt framgår av ditt  
försäkringsbrev.

- Försäkringen börjar att gälla från klockslaget då du tecknade försäkringen. Om vi inte kan fastställa vilket klockslag som du  
 tecknade försäkringen, börjar försäkringen att gälla från och med kommande midnatt. 
- I de fall då vi har skickat ut en offert till dig, blir försäkringsavtalet giltigt först efter att du har accepterat vårt erbjudande 
 skriftligen.    
 
- I de fall när vi har begärt omedelbar premieinbetalning, börjar försäkringen gälla dagen efter att din premiebetalning   
  kom in till oss. Detta framgår på ditt försäkringsbrev.

- Försäkringen gäller alltid i ett år om vi inte har avtalat annat. Avslutar du inte försäkringsavtalet under året, förnyar vi det  
 automatiskt efter ett år. 

- När du har gjort ett så kallat distansköp, alltså när du har köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller på en plats utanför  
 vårt kontor, har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig.
-  Om din häst dör, säljs eller om ditt behov av försäkring upphör av andra skäl, har du rätt att säga upp försäkringen. Du kan  
 också säga upp din försäkring i samband med att den ska förnyas. Vi har rätt att säga upp försäkringen om du grovt åsidosätter  
 dina skyldigheter eller vid andra särskilda skäl.

Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt
Box 199, 221 00 Lund
Telefon 046-276 92 00

Organisationsnummer: 545000-7165 
Bankgiro: 5604-4480

E-post: djur@sveland.se 
www.sveland.se
Säte: Lund

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för ston uppstallade i Sverige.


