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JBF (Jernbanepersonlaets forsikring gjensidig)

Dette dokumentet er kun et sammendrag av forsikringsdekningen. En mer utfyllende oversikt over hva forsikringen dekker og hvilke 
begrensninger som gjelder, finner du i forsikringsvilkårene. Forsikringssummer og egenandeler kan være faste eller valgbare, og vil vises i 
forsikringsbeviset du får tilsendt når du kjøper forsikringen. Her vil du også se avtalte ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter. Det vil alltid 
være forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset som til sammen utgjør den bindende forsikringsavtalen.

Hvilken type forsikring er dette?

Forsikringen kan kjøpes for hester til privat bruk og fritidsbruk, og kan dekke veterinærutgifter, dødsfallserstatning og erstatning for nedsatt 
bruksverdi som ridehest, kjørehest, dressurhest, spranghest og gangartshest dersom dyret rammes av sykdom eller ulykke.



Forsikringen kan kjøpes for alle hesteraser som er lovlige i Norge, og hesten må være mellom 9 dager og 22 år når forsikringen kjøpes.



Forsikringen kan ikke kjøpes for hest som brukes til travløp, veddeløp eller annen næringsvirksomhet.



Du velger selv forsikringssummen som kan være inntil 150 000 kr for dødsfall og nedsatt bruksverdi og inntil 100 000 kr for veterinærutgifter. 
Minste forsikringssum er 5 000 kr.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder i Norden.

Hvilke forpliktelser har jeg?

Du må gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål ved avtaleinngåelse og varsle oss om eventuelle endringer i 
avtaletiden.

Du er ansvarlig for å begrense eller forebygge skader, herunder må du følge fastsatte sikkerhetsforskrifter.

Du må melde fra om skader og erstatningskrav uten ugrunnet opphold.

Ved sykdom eller skade må dyret straks undersøkes av veterinær, veterinærens anvisninger må følges og dersom kliniske funn 
ikke gir grunnlag for diagnose plikter du å sørge for obduksjon ved avlivning.

Når og hvordan betaler jeg?

Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Du kan velge 1, 2, 4 eller 12 terminer. Valg av 12 terminer 
forutsetter AvtaleGiro.

Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen starter på tidspunktet som er avtalt med foretaket, og løper for ett år av gangen. Forsikringen fornyes automatisk.



Hvis forsikringen blir flyttet til et annet forsikringsforetak. blir den avsluttet med 30 dager oppsigelsestid, eller ved hovedforfall.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?

Du kan si opp forsikringen selv fra vår selvbetjeningsportal «Min side» eller ved å kontakte oss på telefon eller e-post.

Hva dekkes?

Standard

Dødsfall eller avlivning av dyrevernmessige hensyn som 
følge av sykdom eller ulykke

Hesten blir stjålet eller kommer bort

Veterinærutgifter foreskrevet av veterinær ved sykdom 
eller ulykke

Super dekker i tillegg

Tap av bruksverdi som følge av akutt skade eller sykdom 
som attesteres av behandlende veterinær

Dekningen for dødsfall og tap av bruksverdi gjelder frem til hesten er 
22 år, 25 år for rasene Fullblodsaraber, Islandshest, Lippizzaner, 
Shagya Araber, Shetlandsponni, Nordlandshest og Fjording.

Hva dekkes ikke?

Utgifter til forebyggende undersøkelse/behandling

Følger av atferdsforstyrrelser eller unormalt temperament, 
medfødte misdannelser og arvelig sykdom

Avlivning eller tap av bruksverdi av som følge av kroniske 
haltheter, slitasjeskader, kroniske bevegelsesforstyrrelser, 
kroniske skader på ledd, sener og ligament, kroniske 
luftveislidelser eller akuttisering av disse, skader i hals og 
ryggvirvler, atferdsforstyrrelser, gemyttfeil eller 
nymfomani, magesår, tap av avlsevne.



Unntakene gjelder selv om hesten avlives av 
dyrevernhensyn.

Behandling av slitasjeskader og haltheter og 
bevegelsesforstyrrelser som er kommet gradvis og som 
ikke skyldes en akutt skade

Reiser og transport av hesten

Gynekologiske undersøkelser/behandling for å få hesten 
drektig

Attester/fakturagebyr

Er det noen begrensninger i 
dekningen?

Dersom du ikke informerer oss om endringer, 
bruksendringer eller endringer i avtalte sikkerhetstiltak 
som har hatt betydning for prisen, kan erstatningen 
reduseres forholdsmessig

For skader som følge av grov uaktsomhet, forsett eller 
brudd på sikkerhetsforskrifter kan selskapets ansvar 
reduseres eller bortfalle i sin helhet.

Det er karenstid for sykdom som oppstår tidligere enn 20 
dager etter at forsikringen trådte i kraft.
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