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FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

• Forsikringsbeviset
• Forsikringsvilkår
• Generelle vilkår
• Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
• Det øvrige lovverk

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene.
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
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OMFATTER IKKE

1. HVEM

2. HVOR

3. HVA

Det fremgår av forsikringsbeviset4. HVILKE
SKADER hvilke dekninger som er avtalt.

Skader som ikke erstattes under
dødsrisiko- / bruksverdiforsikring:DØDSRISIKOFORSIKRING

• unormal atferd, som f.eks.Skader som inntreffer plutselig og
nymfomani, krybbebiting, bilskyhetuforutsett ved at hest:
og skader som er en følge av slik• dør
atferd.

• blir borte
• skader som skyldes feil/svakheter

hesten hadde da forsikringen trådte i
• må avlives på grunn av kraft.

dyrevernmessige hensyn som
følge av ulykke oppstått i • skade ved sykdom eller ulykke hvor
forsikringstiden hos Eika det offentlige yter erstatning.
forsikring, og ikke senere enn to
år fra skadedato, eller påført • reise- og transportkostnader, samt
sykdom. Dette skal stå i åpenbar kostnader ved å sette fram krav om
tilknytning til dokumentert akutt erstatning.
ulykke oppstått i
forsikringstiden, og ikke senere • skade på hest som trenes for - eller
enn to år fra skadedato. Med deltar i - konkurranse, når den ikke
ulykke forstås i denne er forsikret som konkurransehest.
sammenheng fysisk skade Med konkurranse menes trav- og
oppstått ved en plutselig og galoppløp.
uforutsett ytre begivenhet.

• luftveislidelser

BRUKSVERDIFORSIKRING • haltheter/bevegelsesforstyrrelser er
ikke omfattet av dekningene
dødsrisiko og bruksverdi medSkade som følge av påført sykdom
mindre det står i åpenbar tilknytningeller ulykke som fører til livsvarig
til dokumentert akutt ulykke oppståttnedsatt bruksverdi når dyret er
i forsikringstiden hos Eika forsikring,ferdig trenet til et bestemt formål,
og ikke senere enn to år fraeller benyttes som avlsdyr.
skadedato. Dette gjelder selv om
hesten må avlives avBRUKSVERDI AVLSHEST
dyrevernhensyn.

I tillegg til ovennevnte erstattes skade • nedsatt eller tapt avlsevnesom fører til livsvarig nedsatt eller (ufruktbarhet).tapt avlsevne som følge av sykdom
eller ulykke når bruksområdet • skade på foster eller føll som skjeravlshest er valgt. før det er gått 20 dager fra

forsikringen trådte i kraft.Hesten må ha bevist sin avlsevne;

• tap ved at avlshesten tas ut av avlen
• hingst med minimum 20 levende av avlshygieniske grunner.

føll
• hoppe med minimum 2 levende

føll.
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OMFATTER

Den som er angitt i 
forsikringsbeviset.

I Europa.

est nevnt i forsikringsbeviset, fra 9 
dagers alder inntil utgangen av 
forsikringsåret det år hesten fyller 
24 år.
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• skade ved dødfødt føll og føll som Skader som ikke erstattes under
dør eller må avlives innen 30 dager veterinærutgifter / veterinærutgifter -
etter fødsel. utvidet:

• skade ved tap av foster når fosteret
etter 90. drektighetsdag tapes ved • utgifter til transport/ reise
bevist kasting, fødselshindring
eller hoppas død. • foreskrevne medisiner/

forbindingsmateriell
Hvis det etter 90. drektighetsdag er
påvist drektighet ved

• behandling mot parasitterrectalundersøkelse eller ultralyd,
godtas dette som bevis på kasting.

• mangelsykdommerEllers må kastet foster kunne påvises.
Ved flerfødsel betales erstatning kun
for ett foster/føll. Lever det ene føllet • brunst- og drektighetskontroll
etter 30 dager, betales ingen
erstatning. • tannrasping
Foster/føll erstattes med 50 % av
mordyrets forsikringssum, begrenset • andre rutinemessige undersøkelser
oppad til kr. 20.000. Verdien av
fosteret erstattes i tillegg til verdien av

• fruktbarhetsutredninghoppa når hoppe med foster dør, og
fosteret er over 90 dager.

• prøvetaking

VETERINÆRUTGIFTER
• hormonbehandling

Selskapet erstatter utgifter til
• kastreringveterinærbehandling av syk eller

ulykkesskadet hest.
• luftveislidelser

Til veterinærutgifter regnes
• klapphingstoperasjon

• veterinærens honorar, medisiner
og forbindingsmateriell som • sterilisering
veterinæren selv anvender.

• forebyggende behandling• nødvendig opphold på
dyrehospital/-klinikk, erstattes

• sykdomstilfeller som inntreffer førogså.
det er gått 20 dager fra forsikringen
trådte i kraft.Erstatningen er begrenset til den

avtalte forsikringssum pr.
• utgifter til behandling av føll underskadetilfelle.

forsikret hoppe.

VETERINÆRUTGIFTER – UTVIDET

I tillegg til utgifter nevnt ovenfor
erstattes:

• utgifter til veterinærbehandling av
føll under forsikret hoppe inntil
føllet er 30 dager gammelt, eller
har egen forsikring.

• utgifter til foreskrevne
medisiner/ forbindingsmateriell
med inntil kr. 4.000,- pr.
skadetilfelle.

NØDSLAKT, BORTKJØRING AV
KADAVER OG DESTRUKSJON

Separat kremering erstattes ikke.Dør hesten, eller den må avlives av
dyrevernhensyn etter en sykdom eller
ulykke som følge av en
erstatningsmessig skade erstattes
utgifter til nødslakt, bortkjøring av
kadaver og destruksjon av kadaver
med inntil kr. 3 000,-.
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det får riktig tilsyn og stell jf. dyrevelferdsloven. De til enhver tid gjeldende
• Eier/ansvarlig skal ha tilstrekkelig kunnskap om og omsorg for dyret slik at

5 SIKKERHETS-
FORSKRIFTER

• Blir forsikret dyr sykt eller skadet plikter forsikringstaker straks å la det bli
undersøkt av veterinær, følge veterinærens anvisninger og ellers gjøre det
som er mulig for å begrense skaden.

Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle bort
eller bli redusert, jf. FAL § 4-8.

Det samme gjelder om pliktene til å påse at sikkerhetsforskriftene ble fulgt, etter
avtale påhviler en annen enn den sikrede, og denne annen har gjort seg skyldig
i slik forsømmelse.

Se generelle vilkår pkt. 11.

Bestemmelsen får anvendelse også for handlinger og unnlatelser som er foretatt av

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.6. SKADE-
OPPGJØR

SKADEMELDING

Når skade er inntruffet skal sikrede snarest gi selskapet melding om skaden.
Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som selskapet trenger
for å vurdere saken.

Det gjelder spesielle regler om foreldelse, se Generelle vilkår pkt. 5.

Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er
avsluttet.

FORSIKRINGSVERDI

Hestens forsikringsverdi er lik forsikringssummen.

Fra første forfall året hesten fyller 18 år nedskrives forsikringsverdien i forhold
til forsikringssummen etter følgende tabell:
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Hestens alder: Forsikringsverdi i % av
forsikringssum:

Inntil hovedforfall det år hesten fyller 18 år:

Inntil hovedforfall det år hesten fyller 19 år:

Inntil hovedforfall det år hesten fyller 20 år:

Inntil hovedforfall det år hesten fyller 21 år:

Inntil hovedforfall det år hesten fyller 22 år:

Inntil hovedforfall det år hesten fyller 23 år:
Inntil utgangen av forsikringsåret det år
hesten fyller 24 år:

 __________100___________

___________85___________

___________72___________

___________61___________

___________52___________

___________44___________

38

en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for dyret for kortere eller
lengre tid.

 forskrifter gitt av offentlig myndighet om blant annet velferd for hesten
 og transport av denne skal følges.
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ERSTATNINGSBEREGNING

Selskapet erstatter død eller bortkommet hest med forsikringsverdien. Det gjøres
alltid fradrag for det som kan anvendes eller selges.

Livsvarig nedsatt eller tapt avlsevne på hest forsikret med bruksverdi - avlshest,
erstattes med inntil 100 % av forsikringsverdien i forhold til nedsatt bruksverdi og
fremtidig forventet inntjening.

Livsvarig nedsatt eller tapt bruksverdi på hester med bruksverdiforsikring,
erstattes med inntil 100 % av forsikringsverdien i forhold til invaliditetsgrad og
gjenverdi.

Hester som erstattes med 80 % eller mer av forsikringssummen på
bruksverdiforsikring, må avlives før erstatning utbetales.

For veterinærutgifter inntil avtalt forsikringssum.

FORHOLDSREGLER VED SKADE

Ved ulykke eller akutt sykdom skal det før avlivning, om mulig, samrås med
veterinær.

Ved død eller avlivning på grunn av indre sykdom kan selskapet kreve at hesten for
forsikringstakers regning blir obdusert av veterinær.

Hvis hesten blir borte, skal dette meldes politiet og selskapet, og det skal
etterlyses ved annonsering.

FORSVUNNET HEST

Forsvunnet hest anses som tapt tre måneder etter at den er meldt savnet.

HEST SOM KOMMER TIL RETTE/BLIR HELBREDET

Kommer hest til rette etter at erstatning er betalt, eller blir helbredet etter at
erstatning for nedsatt bruksverdi er betalt, har sikrede rett til å beholde hesten
mot å betale erstatningen tilbake.

7. EGENANDEL VETERINÆRUTGIFTER

Hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset, er egenandelen 25 % av skaden,
minimum kr. 2.500 pr. skadetilfelle.
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