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1. Hvem forsikringen gjelder for
• Forsikringstaker

2. Hvor forsikringen gjelder
• I Norden
• I Europa under opphold i inntil 12 måneder

3. Hva forsikringen omfatter
Samlet erstatning er begrenset til forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset og gjelder per forsikringsår.

3.1 Hva forsikringen omfatter

Omfattes Omfattes ikke

• Hest som angitt i forsikringsbeviset
• Forsikringen gjelder til og med første hovedforfall etter at

dyret har fylt 22 år
• Når dyret fyller 15 år reduseres forsikringssummen med

10 prosentpoeng årlig, maksimalt 70 prosent.
Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset

4. Hvilke skader som erstattes

4.1 Hvilke skader som erstattes

Dekkes Dekkes ikke

• Dødsfall som følge av pluteslig sykdom eller ulykke
• Avlivning av dyrevernsmessige hensyn som følge av

plutselig sykdom eller ulykke
Avlivning av dyrevernsmessige hensyn anses nødvendig
når det å leve medfører lidelse for dyret og dette
bekreftes ved veterinærattest.

• Utgifter til nødslakt, bortkjøring av kadaver og
destruksjon av kadaver som følge av dekningsmessig
sykdom eller ulykke, erstattes med inntil 10 000 kroner

• Tap som følge av at dyret blir borte
• Utgifter til obduksjon dersom selskapet krever det

• Sykdom eller lidelse som hesten hadde da forsikringen
trådte i kraft. Dersom forsikringssummen økes gjelder
tilsvarende for forhøyelsen

• Sykdom eller lideselse som oppstår eller som viser
symptomer innen de første 20 dager etter at forsikringen
trådte i kraft. Tilsvarende gjelder ved økt forsikringssum

• Kronisk sykdom eller lidelse. Med kronisk menes her
sykdom som er tilbakevendende eller langvarig

• Allergi
• Mishandling, vanrøkt
• Haltheter og bevegelsesforstyrrelser som følge av

artroser, kroniske- eller prestasjonsrelaterte lidelser
• Medfødte misdannelser og arvelige sykdommer
• Atferdsforstyrrelser eller unormalt temperament, uansett

årsak
• Avlivning grunnet komplikasjoner etter inngrep og

behandling som ikke omfattes av forsikringen
• Tap av foster eller føll
• Utgifter til kremering
• Dødsfall forårsaket av parasitter eller smitte som hesten

hadde med seg da den ble importert til Norge

5. Erstatningsberegning
Ved død, avlivning og tap beregnes erstatningen til hva det på skadetidspunktet vil koste å gjenskaffe tilsvarende dyr,
begrenset til forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset.

Erstatning som følge av at dyret blir borte utbetales tidligst etter 3 måneder etter at skaden er meldt selskapet. Hesten skal
meldes savnet til politiet, selskapet og etterlyses i media. Kommer dyret til rette etter at erstatningen er utbetalt, har sikrede
rett til å beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake.

Dersom de kliniske funn etter dødsfall eller avlivning ikke har gitt grunnlag for en sikker diagnose, plikter forsikringstaker å
sørge for at hesten obduseres.

Hvis hesten dør plutselig, skal hendelsen bekreftes skriftlig av to uhildede personer.
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