
 

 

If Skadeförsäkring AB (publ) 

Postadress: 10680 Stockholm 

Org.nr: 516401-8102 

 Huvudkontor: Barks väg 15, Solna  

Telefon: 0771-655 655  

Telefax: 08-541 706 76 

 www.if.se 

E-post: kundservice@if.se 

If
 2

0
1

9
/0

9
  

 4
0

1
1

7
:1

  

  1/2   

 

 

 
Vad ingår i försäkringen? 

(1) Livförsäkring 

 Ersättning med försäkringsbeloppet om hästen dör 

eller måste avlivas.  

2)  Livförsäkring med användbarhetsskydd, utöver 

ovanstående i (1) ingår även 

 Ersättning om hästen förlorar sin användbarhet.   

3)  Begränsad veterinärvårdsförsäkring 

Ersättning för veterinärvårdskostnader för följande: 

 Fraktur, fissur av ben, avskuren sena, akut sårskada 

 Foderstrupsförstoppning och kolik 

 Kejsarsnitt 

 (4)  Veterinärvård, utöver ovanstående i (3) ingår även: 

 Veterinärvårdskostnader om hästen blir sjuk eller 

råkar ut för ett olycksfall 

5) Veterinärxtra, utöver ovanstående i (3) och (4) ingår 

även: 

 Högre ersättning vid veterinärvård om hästen blir 

sjuk eller råkar ut för olycksfall 

 Kostnader för veterinärens resor och inställelse 

 Medicin 

 Rehabilitering 

 Avlivning 

 

Försäkringsbelopp 

Försäkringsbelopp är det du maximalt kan få ut i  

ersättning och framgår av ditt försäkringsbrev. 

 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

 Andra djur än det försäkrade 

   

 

 
Finns det några begränsningar i vad försäkringen 

täcker? 

 Försäkringen gäller inte för skada eller sjukdom som 

funnits (påbörjats) innan försäkringen började gälla. 

 Försäkringen gäller inte för komplikationer till följd 

av skada, sjukdom, undersökning eller behandling 

som inte omfattas av försäkringen. 

 Under de första 20 dagarna räknat från försäkring-

ens begynnelsedag (karens) gäller försäkringen end-

ast för skador orsakade av yttre våld.  

 Livförsäkringen upphör när hästen blir 25 år.  

 Livförsäkringen (1) gäller inte om hästen avlivas pga. 

hälta av annan orsak än fraktur, fissur, akut sårskada 

eller avskuren sena. Den gäller heller inte för skador 

eller sjukdomar i ryggen.  

 Livförsäkring med användbarhet (2) gäller inte för av-

livning till följd av lynnesfel, beteenderubbning, 

nymfomani eller då hästen av avelshygieniska skäl 

måste tas ur avel. Den gäller inte heller för förlust av 

foster fler än två gånger per sto.  

 Veterinärvård (4) och Veterinärxtra (5) gäller inte för 

veterinärvård som avser lynnesfel, beteenderubb-

ning eller nymfomani. Den gäller inte heller för oper-

ation eller annan behandling av medfödda fel- t.ex. 

navelbråck eller förebyggande behandling t.ex. vacci-

nation. Vård pga. tand eller bettbesvär som inte är 

en direkt följd av olycksfall ersätts inte.  

 Avbeställningsskyddet gäller inte för resor som kos-

tar mindre än 1 000 kr per person eller 2 000 kr för 

hushållet eller för resa som är avsedd att pågå 

mindre än två dygn. Sjukdomen eller skadan får inte 

vara känd vid bokningstillfället eller vid tidpunkten 

för slutbetalningen.  

Hästförsäkring 
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT 

Företag:  If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige, org.nr. 

516401-8102 

Produkt: Nordea Hästförsäkring 

 

 

 

Nordea i samarbete med If. Förköpsinformationen och de fullständiga villkoren hittar du på nordea.se. Vilken omfattning du har valt 
kommer att stå på ditt försäkringsbrev. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Hästförsäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och ägare till den försäkrade hästen. Försäkringen kan även gälla fodervärd. 

Om det är ett sto avser försäkringen också i vissa delar hennes föl under fölets 20 första levnadsdagar. Försäkringen kan tecknas med 

eller utan användbarhet samt med fullt eller begränsat veterinärskydd. 
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 Ersättningsresa lämnas inte om skadan eller sjukdo-

men som din försäkrade häst drabbas av har sam-

band med sjukdom, skada eller symtom som hästen 

haft innan resan påbörjades. 

  

 
Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller i Norden. Den gäller också om hästen tillfälligt vistas utanför Norden under högst ett år under förutsätt-

ning att vi informeras och godkänner utlandsvistelsen innan den påbörjas.   

  

 
Vilka är mina skyldigheter? 

- Följa säkerhetsföreskrifterna i villkoret.  

- Efter försäkringen börjat gälla ska du informera oss om uppgifterna i försäkringsbrevet inte stämmer. 

  

 
När och hur ska jag betala? 

Försäkringen kan betalas helårs-, halvårsvis eller månadsvis med autogiro. 

  

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Du kan försäkra din häst från dagen efter den föds och senast innan den blivit 16 år. Försäkringen gäller från det datum du 

själv väljer och står på försäkringsbrevet. Försäkringen gäller under ett år och förnyas automatiskt, om inte någon av parterna 

skriftligen säger upp den. 

  

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Försäkringen kan sägas upp när som helst under försäkringstiden, men får verkan först vid utgången av försäkringstiden.  

Under pågående försäkringstid får du endast säga upp försäkringen att upphöra i förtid om försäkringsbehovet har upphört. 

 
 


