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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Sveland Häst Avel – Livförsäkring med användbarhet.
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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Ersättning från livförsäkringen kan lämnas då hästen akut insjuknar, eller skadas så allvarligt att den omedelbart avlider eller ome-
delbart måste avlivas enligt veterinär. Ersättning från användbarhetsförsäkringen kan lämnas om hästen enligt veterinär förlorat sin 
användbarhet. Du väljer själv livförsäkring- och användbarhetsbelopp, det ska högst motsvara hästens marknadsvärde.
Följande skador och sjukdomstillstånd omfattas av försäkringen Användbarhet i Sveland Häst Avel: 
• förlossningskomplikationer eller livmoderomvridning.
• skador i livmoder eller vagina, t.ex. i samband med betäckning eller fölning.
• skador på penis i samband med betäckning eller tömning av sperma.

Livförsäkringen lämnar inte ersättning för: 
•  kroniska sjukdomstillstånd eller akutisering av dessa.
• sjukdomstillstånd eller skada som medför varaktig nedsätt- 
 ning eller förlust av hästens användbarhet.
•  häst som behandlats för akut sjukdom eller akut olycksfall  
 längre tid än fem dygn.

Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar om inte annat 
framgår av villkoret. Karenstid innebär att försäkringen inte 
ersätter sjukdomar som påbörjats inom karenstiden från det att 
försäkringen trätt i kraft.

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 villkoret  
• 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.

Livförsäkringsbeloppet sänks automatiskt årligen vid försäkringsperiodens början från och med det kalenderår då häst uppnår 16 års 
ålder. Sänkning sker med 20 procent av gällande försäkringsbelopp och avrundas till närmaste 1 000-tals kronor. Livförsäkringsbeloppet 
sänks inte under 5 000 kronor. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens utgång det kalenderår då häst uppnår 24 års ålder.
För att liversättning ska utgå krävs att hästen är undersökt av veterinär i samband med skadehändelsen. 
Om behandling av hästen påbörjas sänks liversättningsbeloppet för varje dygn behandlingen pågår. För häst som behandlas längre tid än 
fem dygn upphör möjligheten till ersättning från livförsäkringen. 
Användbarhet upphör vid försäkringsperiodens utgång det kalenderår då häst uppnår 21 års ålder.
Delersättning kan lämnas för häst, som fått permanent förlorad användbarhet som monté- eller travhäst som en direkt följd av sjukdom 
eller skada och som omfattas enligt rubriken ”Omfattning” i villkoret för användbarhetsförsäkringen, men som enligt veterinärmedicinsk 
expertis kan leva vidare ur djurskyddssynpunkt. Delersättning lämnas med 80 procent av i försäkringsbrevet angivet användbarhetsvärde.

Se villkoren för fullständig information om  
övriga undantag.

> Fortsättning på nästa sida

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller inom Norden.
Försäkringen gäller inom övriga EU/EFTA-området och Storbritannien i högst ett år.
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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?
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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


