HEST
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: Landkreditt Forsikring AS

Produkt: Hesteforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen gjelder for forsikret hest, med sum angitt i forsikringsbeviset.

Hva dekker forsikringen?
Død som følge av ulykkesskade eller sykdom
Død ved avlivning av dyrevernhensyn på grunn av
ulykkesskade eller sykdom
Tyveri og bortkomst
Føll under forsikret hoppe, frem til føllet er 30
dager gammelt.
Tilleggsdekninger
Veterinærutgifter, inntil valgt sum
Reseptbelagte medisiner, inntil 10.000 kr per
forsikringsår

Hva dekker ikke forsikringen?
Haltheter og bevegelsesforstyrrelser, med unntak
av traumatiske frakturer, sårskader, bakterielle
leddinfeksjoner/bursitter samt alvorlige tilfeller av
polynevropati og slingerhet
Luftveislidelser, med unntak av
lungesekkbetennelse og senføllsyke (infeksjon
med Rhodococcus)
Unormalt temperament
Magesår
Fruktbarhetsutredning
Undersøkelse og behandling av fôrinnpakninger,
karies og tannråte
Alternativ behandling
Forebyggende undersøkelse og behandling

Er det noen begrensninger i
dekningen?
Om Sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan
erstatningen bli satt ned eller falle bort ved skade
Veterinærutgifter er begrenset til sum angitt i
forsikringsbeviset
For noen typer undersøkelser kreves
forhåndsgodkjenning fra selskapet
For noen typer undersøkelser er det
sumbegrensning
Egenandel for veterinærutgifter øker fra
hovedforfall det året hesten fyller 16 år

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Europa.
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Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi Landkreditt Forsikring korrekt informasjon om sykehistorie og verdi på hesten ved tegning av forsikring. I
forsikringstiden plikter du å informere Landkreditt Forsikring om endringer som skjer med verdiene. Hvis du får kjennskap til skade
som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Landkreditt Forsikring uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.
Du kan etablere avtalegiro i din bank. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 4 eller 12 betalingsterminer i året.
Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem.
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell
oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.
Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år.
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. (skade)

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1. ledd.
Forsikringstakeren kan flytte forsikringsavtalen til annet forsikringsselskap med en måneds varsel. Forsikringstakeren kan si
opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringsperioden dersom selskapet varsles om dette innen forsikringstidens utløp.
Oppsigelsen sendes skriftlig per e-post.

