Hesteforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Hest

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Individforsikring for hester begrenset oppad til valgte forsikringssummer.

Hva er forsikret?

Hva er ikke forsikret?

Dødsrisiko:
Plutselig og uforutsett død
Hest som blir borte
Avliving som følge av ulykke
Nødslakt og destruksjon inntil kr 3000

Dødsrisiko/bruksverdi:
Bruksverdi dersom det ikke er avtalt
Bruksverdi for dyr som ikke har bevist
sin avlsevne
Reise og transportkostnader
Luftveislidelser
Hest som trenes for konkurranse og i
konkurranse om ikke annet er avtalt
Skade på foster/føll før 20 dager etter
at avtalen trådte i kraft

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Bruksverdi:
Livsvarig nedsatt bruksverdi som følge
av påført sykdom eller ulykke når dyret
er ferdig trenet til bestemt formål eller
benyttes som avlsdyr
For avlshest omfattes føll inntil 30
dager etter fødsel og tap av foster etter
90. drektighetsdag
Veterinærutgifter:
Veterinærens honorar
Medisiner og forbindingsmateriell som
veterinæren selv bruker
Nødvendig opphold på dyrehospital/klinikk
Utvidede veterinærutgifter:
Vet.behandling av inntil 30 dager
gammelt føll under forsikret hoppe
Foreskrevne medisiner og
forbindingsmateriell inntil kr 4000 per
skade

Veterinærutgifter
Reise og transportkostnader
Foreskrevne medisiner/
forbindingsmateriell og behandling av
føll under forsikret hoppe om ikke
utvidet dekning er avtalt
Parasitter, mangelsykdommer, brunstog drektighetskontroll, tannrasping,
rutinemessige undersøkelser,
fruktbarhetsutredning, prøvetaking,
hormonbehandling, kastrering,
luftveislidelser, klapphingstoperasjon,
sterilisering, forebyggende behandling
Sykdomstilfeller inntruffet før 20 dager
etter at avtalen trådte i kraft

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
Begrenset oppad til valgte
forsikringssummer
Forsikringsverdien nedskrives fra
første forfall året hesten fyller 18 år

Hvor gjelder forsikringen?
I Europa
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Hva er mine forpliktelser?
Når avtalen begynner å gjelde:
Dersom det i forsikringsbeviset fremkommer opplysninger som ikke er riktig må du straks varsle
oss.
Mens avtalen løper:
Du plikter å informere om endring av risiko, for eksempel dersom brukstype endres
Sikkerhetsforskrifter vedrørende tilsyn, stell, transport og veterinærens anvisninger må følges
Dersom forsikret dyr blir sykt eller skadet å straks la det bli undersøkt av veterinær
Ved ulykke eller akutt sykdom, om mulig, samrås med veterinær før avlivning
Når det meldes en skade:
Når skade er inntruffet skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden
Forsikringstaker skal gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet
trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen
med forsikringsavtalen.

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt
dato kl 00:00. Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for
senere fornyelser.
Forsikringen kan tidligst tegnes når hesten er 9 dager gammel og opphører ved første hovedforfall
etter at dyret har fylt 24 år.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved
andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

