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Sveland ger dig mervärden
Kontakta oss
Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att
kontakta vår kundservice på 0451-38 30 00 eller på djur@sveland.se. Du kan även chatta med oss och hitta
kontaktuppgifter till våra duktiga ombud på www.sveland.se.
På vår hemsida finns även villkor, information om våra försäkringar och du kan själv räkna på premien och försäkra dina
hundar, hästar, katter och smådjur.
Gilla oss på Facebook för att ta del av artiklar, kampanjer och tävlingar med fina priser.

Personlig skadereglerare
Vid skada eller sjukdom får du tillgång till en personlig skadereglerare som du kan vända dig till vid behov. Tveka inte att
kontakta oss vid frågor eller funderingar. 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.
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Gemensamma bestämmelser
Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till det
försäkrade djuret eller försäkrade hjorden, om inget annat
avtalats med Sveland.
För sålt eller på annat sätt avyttrat djur upphör försäkringen att
gälla i och med att djuret övergår i annans ägo.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller försäkringsfall som inträffar på ägarens
produktionsplats i Sverige. Försäkringen gäller även för hägn på
annan plats som försäkringstagaren arrenderar eller disponerar.

Djur som omfattas av försäkringen

Avdrag från ersättningen
För eventuellt utvunnet slaktvärde från djur som slaktats
hemma utgår ett avdrag motsvarande värdet av det
tillvaratagna köttet.
Utgår ersättning från myndighet eller någon annan skall denna
ersättning avräknas från försäkringsbeloppet.

Stängselkrav
Hägn skall uppfylla Naturvårdsverkets föreskrifter
NFS 2002-20.

Brandskada och åsknedslag
Ersättning utgår vid förlust eller skada till följd av brand eller
åsknedslag.

Självrisk och premie

Kollektiv hjortförsäkring omfattar samtliga djur tillhörande
hjorden från två månaders ålder.

Vid hög skadefrekvens har Sveland rätt att vid förnyelseavisering
sätta högre självrisk på försäkringen och att anpassa premien
utifrån risk.

Finns olika hägn skall samtliga djur tillhörande
försäkringstagaren vara försäkrade.

Skaderapportering

Underförsäkring
Vid kollektiv försäkring betalas ersättning med djurets värde
upp till försäkringsbeloppet per djur.
Om antalet djur i hjorden är större än det som angetts i
försäkringsbrevet, fastställs ersättningsbeloppet per djur efter
förhållandet mellan premierna för det försäkrade och det
befintliga djurantalet, om inget annat överenskommits.
Om underförsäkringen är mindre än 10 % reduceras inte
ersättningsbeloppet.

Karenstid
Försäkringen gäller inte för sjukdom som påbörjats inom 20
dagar efter det att försäkringen trätt i kraft, inte heller för
dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom
denna tid.
Vid skada genom olycksfall gäller försäkringen utan karenstid.

Begränsningar
Ersättning utgår inte för djur som dött, avlivats eller slaktats på
grund av:
•
ålderssvaghet
•
beteenderubbningar
•
allmän undernäring i hjorden
•
saneringsslakt av kliniskt friska djur

Har hjortar avlivats på grund av sjukdom eller olycksfall skall
detta styrkas av veterinär på av bolaget fastställt formulär.
Har djur dött eller förolyckats skall detta styrkas av antingen
veterinär, bolagets ombud, annan av bolaget godkänd person
eller två ojäviga personer.
För skador som inte är styrkta lämnas ingen ersättning.
Då större skadehändelse inträffar eller när försäkringens
självriskgräns beräknas vara uppnådd skall anmälan omgående
göras till Sveland Djurförsäkringar.
Vid skadefall som kräver anmälan till myndighet, skall sådan
göras i direkt anslutning till skadehändelsen. Har anmälan inte
gjorts kan försäkringstagaren drabbas av nedsatt eller utebliven
ersättning.

Obduktion
Sker upprepade dödsfall i hägnet, som inte kan härledas, skall
obduktion utföras för att fastställa orsaken till dödsfallen.

I övrigt gäller för avtalet Svelands Allmänna Villkor
Djur
I de allmänna villkoren ingår bland annat anvisningar vad gäller
försäkringstagarens och Svelands skyldigheter mot varandra.
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H.1 Enskild hjortförsäkring

H.3 Kollektiv hjortförsäkring

Enskild hjortförsäkring tecknas då ett eller flera djur ur en
besättning behöver ett utökat försäkringsskydd. Hjorten skall
vara identitetsmärkt för att kunna försäkras enskilt.

Kollektiv hjortförsäkring kan tecknas för hägn som har gällande
tillstånd och uppfyller av myndigheter gällande föreskrifter.

Ersättningsregler
Ålders- och sänkningsregler H 1
Försäkring kan tecknas för hjort från ett års ålder och fram till
fyra års ålder.
Åldersavdrag sker med 20 % från och med åtta års ålder.
Livvärdet sänks inte under 5.000 kr.

Försäkringen lämnar ersättning för större djurförlust då djur
•
avlider eller insjuknar eller skadas så svårt att de enligt
veterinär måste avlivas
•
kommer bort genom bevisad stöld, tjuvslakt eller på annat
sätt.

Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens utgång det
kalenderår då hjorten uppnår 12 års ålder.

Har djur försvunnit från hägnet skall djuren omedelbart
eftersökas och anmälan göras direkt till Sveland Djurförsäkringar
samt till berörd myndighet.

Full ersättning

Större djurförlust

Ersättning utgår då hjort
•
dör p.g.a. sjukdom eller olycksfall
•
så svårt insjuknar eller skadas att den enligt veterinärintyg
måste avlivas
•
kommer bort genom bevisad stöld, tjuvslakt eller på annat
sätt.

Med större djurförlust avses att inom loppet av 30 dagar
förlusten av djur uppgår till lägst 10 % av besättningens totala
värde beräknat efter gällande ersättningsbelopp.

Begränsningar
Ersättning utgår inte vid slakt p g a ålderssvaghet,
saneringsslakt, bristande eller upphörd avelsduglighet. Blir
djuret kasserat vid slakten ersätts det förlorade slaktvärdet,
dock högst med gällande försäkringsbelopp.

Försäkringen gäller med nedan angivna belopp per djur:
Hjortar från 18 månaders ålder:
Med angivet försäkringsvärde.
Ungdjur mellan 2 mån – 18 månader:
Djurens ålder enligt nedan angivna procent av det i
försäkringsbrevet angivna försäkringsvärdet:
Månader:
2-6
7 -12
13 -18

Procent:
30 %
60 %
80 %

Begränsningar
Ersättning utgår inte vid slakt p.g.a. ålderssvaghet, bristande
eller upphörd avelsduglighet, låg produktion eller
saneringsslakt.
Kommer djur bort från hägnet på grund av bristande underhåll
av stängslet, bristande tillsyn eller att anmälan till Sveland
Djurförsäkringar inte gjorts i direkt anslutning till försvinnandet
lämnas ingen ersättning.

Självrisk
Vid skada avgår självrisk med 10 % av hjordens totala
försäkringsbelopp, dock lägst motsvarande värdet av ett djur
över 18 månader.
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