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HEST
Sikrede mister retten til erstatning dersom
kravet er meldt senere enn ett år etter at
sikrede fikk eller burde fått kjennskap til
skaden jamfør Forsikringsavtaleloven
4-10,
8-5 og
8-6.

Sikkerhetsforskrifter
Selskapet er helt eller delvis uten ansvar
dersom en sikkerhetsforskrift er overtrådt.
Hvilke sikkerhetsforskrifter som er avtalt,
fremgår av forsikringsbevisets del 2.

Skade meldes på
www.landkreditt.no/forsikring
eller

1 Hvem forsikringen gjelder for

skade@landkreditt.no
eller

Forsikringen gjelder for forsikringstaker.

kontakt oss på telefon 23 00 08 00
Bortkoms skal meldes til politiet. I tillegg skal
bortkommet hest etterlyses ved annonsering.
Selskapet kan kreve at også andre skader skal
meldes til politiet.

2 Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Europa.

3 Hva som er forsikret

5.2 Erstatningsregler

Forsikringen omfatter hest angitt i
forsikringsbeviset.

Forsikringstaker plikter å skaffe dokumentasjon
som selskapet etterspør, og som er
nødvendige for å kunne vurdere
erstatningskravet.

4 Når forsikringen gjelder
Veterinærutgiftsforsikringen og forsikring for
reseptbelagte medisiner gjelder for
erstatningsmessige kostnader som oppstår i
forsikringstiden, og som skyldes hendelse som
inntreffer i forsikringstiden.
Livsforsikringen gjelder dødsfall som skjer i
forsikringstiden.
Det er en forutsetning at forsikringen er ikraft
når utgifter påløper, eller hesten dør/avlives av
dyrevernhensyn.
Selskapets ansvar opphører når forsikringen
går til opphør, uansett årsak til dette.

Erstatning utbetales når selskapet har mottatt
opplysninger og utført nødvendige
undersøkelser for å kunne vurdere
erstatningen.
Forsikringsavtaleloven paragraf 6-1 er
fraveket. I stedet gjelder følgende:
5.2.1 Forsikringsverdi
Forsikringsverdien settes til hva det ville koste
å anskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige
tilsvarende, dyr. Forsikringsverdien begrenses
oppad til forsikringssummen på hesten.

Karenstid, jf pkt.6 gjelder.

5.2.2 Erstatningsberegning
Skade erstattes med forsikringssum angitt i
forsikringsbeviset, begrenset oppad til
forsikringsverdi.

5 Erstatningsregler

Det gjøres fradrag for verdien av det som
eventuelt kan brukes eller selges.

5.1 Skademelding
Er det oppstått skade, skal sikrede melde fra til
selskapet uten ugrunnet opphold.

5.2.3 Dyr som kommer til rette
Kommer hest til rette etter at erstatningen er
betalt, kan den sikrede beholde hesten mot å
betale erstatningen tilbake. I motsatt fall tilfaller
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hesten selskapet.

6 Reservasjon

5.2.4 Skadetidspunkt
Skadetidspunkt er når ulykkestilfellet inntreffer
eller når sykdom inntreffer, uavhengig av når
symptomer på sykdom først kunne observeres.

Dersom det er lagt til et unntak i
forsikringsbeviset som innebærer reservasjon
for en viss feil (sykdom eller skade), erstattes
ikke skader eller komplikasjoner på grunn av
dette.

5.3 Regler ved død/avliving
Avliving
Dersom undersøkelse av hesten med
tilgjengelige diagnostiske hjelpemidler og
behandling ikke fører frem, og hesten må
avlives av dyrevernhensyn, skal en begrunnet
attest fra veterinær fremlegges.
Avlivningen skal foretas av eller i samråd med
veterinær.
Død
Hvis hesten dør plutselig eller blir så alvorlig
skadet at den må avlives før veterinær er
kommet til stedet, skal hendelsen bekreftes av
to uhildede personer.
Hendelsen skal i et slikt tilfelle bekreftes av
veterinær i etterkant.
Obduksjon
Dersom sikker diagnose ikke foreligger, kan
selskapet kreve at hesten obduseres. Dersom
slik obduksjon ikke foretas kan erstatning
bortfalle.
Utgifter til nødvendig obduksjon erstattes kun
etter avtale med selskapet, og med inntil kr
5.000.

7 Generelle begrensninger
Forsikringen dekker ikke:
1. Skade og sykdom som hesten hadde da
forsikringen trådte i kraft
2. Sykdom som oppstår de første 30 dagene
av forsikringstiden. For forhøyelse av
forsikringssum gjelder det samme, men
da kun for forhøyelsen.
3. Nymfomani
4. Adferdsforstyrrelser eller unormalt
temperament
5. Skade som skyldes medfødt eller arvelig
sykdom
6. Skade som skyldes eier/ansvarliges
mishandling eller vanskjøtsel, eller at
veterinærens anvisninger ikke er fulgt.
7. Sykdommer i hals- og ryggvirvler
8. Sykdom i ledd, sene, bånd og ligamenter
9. Sykdommer i luftveiene
10. Allergi

8 Livsforsikring
8.1 Hva som er forsikret

5.4 Selskapets renteplikt

Hest angitt i forsikringsbeviset, med
forsikringssum begrenset oppad til sum angitt i
forsikringsbeviset.

Sikrede har krav på renter av erstatning etter
forsikringsavtalelovens paragraf 8-4.

Det er forsikringstakers ansvar å dokumentere
verdien på hesten.

5.5 Eierskifte

8.2 Hva som dekkes

Forsikringen opphører ved eierskifte.

Hest som dør eller må avlives av
dyrevernhensyn, jf Lov om Dyrevelferd, på
grunn av:
1. Sykdom. Med sykdom forstås plutselig og
uforutsett unormal redusert fysisk tilstand
som ikke skyldes ulykke
2. Ulykke. Ulykke defineres som fysisk
skade oppstått ved en plutselig og
uforutsett ytre hendelse, herunder også
fôrforgiftning og ventilasjonssvikt.
3. Føll under forsikret hoppe, fra fødsel og
frem til føllet er 30 dager. Forsikringssum

5.6 Opplysninger om hesten
Ved sykdom eller skade har selskapet rett til å
besiktige hesten samt å kontrollere hestens IDmerking.
Selskapet har rett til å innhente alle
opplysninger om hesten fra behandlende og
tidligere behandlende veterinær og andre
sakkyndige.
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9.3 Hva som ikke dekkes

er 15% av hoppas forsikringssum
4. Tyveri og bortkomst
8.3 Hva som ikke dekkes
1. Haltheter og bevegelsesforstyrrelser.
Likevel dekkes dette dersom årsak er
traumatiske frakturer, sårskader,
bakterielle leddbetennelser og bakterielle
bursitter, alvorlige grader av polynevropati
(silosyke) eller slingerhet (wobbler).
2. Luftveislidelser, med unntak av
lungesekkbetennelse (transportsyke) og
senføllsyke (infeksjon med Rhodococcus)
8.4 Egenandel
Det trekkes ingen egenandel av
livsforsikringen.

9 Veterinærutgiftsforsikring
9.1 Hva som er forsikret
Hest angitt i forsikringsbeviset, samt føll under
forsikret hoppe inntil føllet er 30 dager.
9.2 Hva som dekkes
Nødvendige utgifter til veterinærmedisinsk
undersøkelse og behandling av syk eller
skadet hest med forsikringssum opp til sum
angitt i forsikringsbeviset.
Utgifter må være påløpt i forsikringstiden.
Innenfor forsikringssummen, dekkes også:
 Veterinærens reiser med inntil kr.1.000 pr
dekningsmessig behandling.
 MR, CT og scintigrafi erstattes med inntil
kr.15.000 pr forsikringsår, men da etter
spesiell avtale med selskapet
 Utgifter til avlivning og bortkjøring etter
sykdom/skade som dekkes på
livsforsikringen
 Sykebeslag i sammenheng med
veterinærbehandling som dekkes av
forsikringen, dekkes etter spesiell avtale
med selskapet.
 Føll under forsikret hoppe frem til 30
dagers alder.

Undersøkelse og behandling av:
1. ledd- og leddnære strukturer. Likevel
dekkes bakterielle leddbetennelser
2. sene-, seneskjede-, bånd- og
ligamenskader. Likevel dekkes bakterielle
seneskjedebetennelser og bakterielle
bursitter.
3. prestasjonsrelaterte lidelser som for
eksempel overtrenthet, prestasjonssvikt,
muskelømhet og kissing spines
4. magesår
5. luftveier og luftveislidelser. Likevel dekkes
infeksiøse lungebetennelser og
lungesekkbetennelse (transportsyke)
6. karies, fôrinnpakninger og tannråte
7. Komplikasjoner i forbindelse med skade,
sykdom, undersøkelse eller behandling
som ikke er dekket av forsikringen
8. Fruktbarhetsutredning
undersøkelse/behandling der hensikten er
å få hesten drektig
9. Alternativ behandling, som for eksempel
kiropraktikk, akupunktur, homøpati, selv
om dette er foreskrevet eller utført av
veterinær
10. Kastrering eller klapphingstoperasjon
11. Forebyggende undersøkelse og
behandling
12. Allergi og allergimedisiner
13. Reiseutgifter for andre enn veterinær
14. Fôrtilskudd
15. Gebyrer eller kostnader ved
attestutstedelse
16. Undersøkelse og behandling urført av
andre enn veterinær
17. Tilleggsutgifter for veterinærbesøk
utenom ordinær åpningstid, dersom
besøket kunne vært gjort i den ordinære
åpningstiden
9.4 Egenandel
For hester til og med 16 års alder, trekkes
egenandel 20%, minimum kr.2.000.
For hester fra og med 16 års alder, trekkes
egenandel 30%, minimum kr.2.000.
En egenandelsperiode omfatter alle
dekningsmessige skader innenfor 125 dager.
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10 Reseptbelagte medisiner
10.1 Hva som er forsikret
Reseptbelagte medisiner begrenset oppad til
10.000 kr per forsikringsår etter at egenandel
er trukket.
10.2 Hva som dekkes
Reseptbelagte medisiner som brukes til
behandling av dekningsmessig sykdom eller
skade i forsikringstiden.
10.3 Hva som ikke dekkes
Ikke-reseptbelagte medsiner, salver,
desinfeksjonsmidler, forbindingsmateriell etc.
10.4 Egenandel
Det trekkes ikke en separat egenandel, men
beregnes sammen med egenandel på
veterinærutgiftsdekningen.

11 Selskapets rett til oppsigelse
Selskapet kan si opp forsikringsavtalen med to
måneders varsel etter skade.
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