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1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

Forsikringen gjelder for forsikringstaker, eier og andre som rettmessig disponerer hesten. 

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder i Norden. 

3 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder fra vi har mottatt og godkjent veterinærattest, forsikringsdekning og forsikringssum. 

4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke skadetyper som er omfattet av forsikringen. 

4.1  DØD – TAP AV HEST 

4.1.1 Hva som er forsikret 

• Hest mellom 9 dager og 22 år, som angitt i forsikringsbeviset. 

• For rasene Fullblodsaraber, Islandshest, Lippizaner, Shagyaaraber, Shetlandsponni, Nordlandshest og Fjording gjelder 

forsikringen inntil 25 års alder. 

4.1.2 Hva som dekkes 

Vi utbetaler erstatning med hele forsikringssummen når hest 

• dør eller må avlives av dyrevernhensyn, jfr. Lov om velferd for dyr, i tilknytning til en dokumentert ulykke eller sykdom 

• blir stjålet eller kommer bort 

4.1.3 Hva som ikke dekkes 

Vi utbetaler ikke erstatning dersom hesten må avlives som følge av 

• kroniske haltheter, slitasjeskader eller kroniske bevegelsesforstyrrelser 

• kroniske skader på ledd, sener og ligament 

• kroniske luftveislidelser eller akuttisering av disse 

• skader i hals og ryggvirvler 

• adferdsforstyrrelser, gemyttfeil el nymfomani 

• magesår 

Disse unntakene gjelder selv om hesten avlives av dyrevernhensyn. 

4.2 VETERINÆRUTGIFTER 

Denne dekning gjelder kun hvis den står nevnt i forsikringsbeviset. 

4.2.1 Hva som er forsikret 

Hest fra 9 dagers alder, som angitt i forsikringsbeviset. 

4.2.2 Hva som dekkes 

Vi erstatter nødvendige utgifter til veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av syk ellers skadet hest (hesten skal ved 

undersøkelsen vise kliniske symptomer på sykdommer eller skade. Forsikringssummen er den høyeste erstatningen du kan få fra 

forsikringen i løpet av ett år. Forsikringssummen framgår av ditt forsikringsbevis. 

Innenfor forsikringssummen dekkes også 

• diagnostisering, immunterapi og behandling ved allergi begrenset oppad til kr 5.000 pr forsikringsår 

• nødvendig alternativ behandling utført av veterinær ved sykdom/skade som omfattes av forsikringsdekningen 

• begrenset oppad til kr 5.000 pr forsikringsår 

• arbeid som veterinæren selv utfører 

• veterinærens reiseutgifter 

• medisiner og materiell som er nødvendig for behandlingen av skaden, samt nødvendig opphold medisinsk 
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• begrunnet på dyrehospital/klinikk 

• utgifter til reseptbelagte medisiner, herunder til 1. gangs behandling av diagnostisert magesår 

• føll under forsikret hoppe fram til 30 dager etter fødsel 

• sykebeslag relatert til et erstatningsberettiget skadetilfelle når det er veterinær som rekvirerer til hovslager 

4.2.3 Hva som ikke dekkes 

Vi dekker ikke 

• behandling av haltheter og bevegelsesforstyrrelser som er kommet gradvis og som ikke skyldes en akutt skade 

• slitasjeskader 

• reiser og transporter av hesten 

• forebyggende undersøkelse/behandling 

• gynekologiske undersøkelser/behandling for å få hesten drektig 

• rutinemessige behandlinger av tenner/tannspisser 

• behandling med sjokkbølge, unntatt ved gaffelbånd- og seneskader og maksimalt 3 ganger pr skade 

• annen alternativ behandling enn nevnt i punkt 4.2.2 

• attester/fakturagebyr 

• merutgifter til veterinærbehandling utenom ordinær arbeidstid dersom veterinærbesøket kunne vært gjort innenfor den 

ordinære åpningstiden 

4.3 INVALIDITET – TAP AV BRUKSEGENSKAPER 

Denne dekning gjelder kun hvis den står nevnt i forsikringsbeviset 

4.3.1 Hva som er forsikret 

Hest mellom 9 dager og 22 år, som angitt i forsikringsbeviset. For rasene Fullblodsaraber, Islandshest, Lippizaner, Shagyaaraber, 

Shetlandsponni, Nordlandshest og Fjording gjelder forsikringen inntil 25 års alder. 

4.3.2 Hva som dekkes 

Erstatning gis oppad til forsikringssum hvis hest mister sin bruksverdi som følge av akutt skade eller sykdom som attesteres av 

behandlende veterinær. 

4.3.3 Hva som ikke dekkes 

Vi utbetaler ikke erstatning for nedsatt bruksverdi som følge av 

• kroniske haltheter, slitasjeskader eller kroniske bevegelsesforstyrrelser som er kommet gradvis 

• kroniske skader på ledd, sener og ligament 

• kroniske luftveislidelser eller akuttisering av disse 

• skader i hals og ryggvirvler 

• adferdsforstyrrelser, gemyttfeil eller nymfomani 

• magesår 

• tap av avlsevne 

Disse unntak gjelder selv om hesten avlives av dyrevernhensyn. Det utbetales ikke erstatning ved død/avlivning. 

5 ERSTATNINGSOPPGJØR 

5.1 GENERELLE ERSTATNINGSREGLER 

Våre erstatningsforpliktelser for veterinærutgifter opphører ved annullasjon av dekningen, selv om forsikringstilfellet skjedde i 

forsikringstiden. 

5.2 SKADEMELDING 

Er det oppstått skade, skal sikrede melde fra til oss uten ugrunnet opphold. Sikrede mister krav til erstatning dersom kravet er 

meldt senere enn ett år etter at sikrede fikk eller burde fått kjennskap til skaden jf. Forsikringsavtaleloven. Bortkommen hest skal 

meldes til politiet. I tillegg skal hesten etterlyses ved annonsering. Vi kan kreve at også andre skader skal meldes til politiet. 

5.3 SIKREDES INFORMASJONSPLIKT 

Forsikringstaker er ansvarlig for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon slik at vårt erstatningsansvar kan vurderes. 
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5.4 UTBETALING AV ERSTATNING 

Erstatning utbetales når vi har mottatt de opplysninger og foretatt de undersøkelser som er nødvendige for å vurdere 

erstatningskravet. 

5.5 OPPLYSNINGER OM HESTEN 

Vi har rett til å besiktige hesten i forbindelse med et skadetilfelle, samt innhente alle opplysninger om den fra behandlende og 

tidligere behandlende veterinær eller annen sakkyndig. Vi eller behandlende veterinær har rett til å kontrollere hestens 

identitetsmerking. 

5.6 DØD ELLER AVLIVNING 

Erstatning settes lik forsikringssum angitt i forsikringsbeviset med følgende unntak: 

• Fra hovedforfall det året hesten blir 15 år, reduseres erstatningen med 20 % pr år. For de raser som er nevnt i punkt 

4.1.1 reduserer erstatningen tilsvarende fra 18 år. 

• Erstatningen kan ikke settes lavere enn kr 5.000. 

• Forsikringen opphører ved hovedforfall det året hesten blir 22 år. For de raser som er nevnt i punkt 4.1.1 opphører 

forsikringen ved hovedforfall det året hesten blir 25 år. 

• Fradrag for eventuell slakteverdi på hesten kommer i tillegg. 

• Dersom det allerede er utbetalt erstatning under dekningen invaliditet -tap av bruksegenskaper for samme 

sykdom/skade (forsikringstilfelle) erstattes skaden med fastslått gjenverdi. 

5.7 FORHOLDSREGLER VED DØD/AVLIVNING 

Avlivning må være foretatt av dyrevernhensyn, jfr. dyrevernloven. Relevant veterinærbehandling må være gjennomført. Før 

avlivning skal det samrås med JBF som kan gi pålegg eller anvisninger som må følges. Dersom en undersøkelse av hesten med 

tilgjengelige diagnostiske hjelpemidler og en eventuell behandling ikke fører frem, og hesten må avlives av dyrevernhensyn, skal 

en begrunnet attest fra veterinær fremlegges. Dersom de kliniske funn ikke har gitt grunnlag for en sikker diagnose, plikter 

forsikringstaker å sørge for at hesten obduseres. Dersom slik obduksjon ikke foretas, kan erstatning falle bort. Utgifter til 

nødvendig obduksjon erstattes med inntil kr 5.000. Dør hesten eller må avlives av dyrevernhensyn etter en akutt, dokumentert 

ulykke dekkes utgifter til nødslakt, bortkjøring av kadaver og destruksjon av kadaver med inntil kr 3 000. 

5.8 FORHOLDSREGLER VED SPESIELT RESSURSKREVENDE UNDERSØKELSE/BEHANDLING 

Dersom det er behov for spesielt ressurskrevende undersøkelse eller behandling må vi godkjenne dette på forhånd. 

5.9 BORTKOMMEN HEST 

Erstatning for bortkommen hest utbetales tidligst 3 måneder etter at bortkomst er meldt oss og politiet, og hesten er etterlyst ved 

annonsering. 

Kommer hesten til rette etter at erstatning er utbetalt, må sikrede tilbakebetale erstatningen. Ellers tilfaller hesten oss. 

5.10 INVALIDITET – TAP AV BRUKSEGENSKAPER 

Før utbetaling av erstatning kreves det at hesten er tilstrekkelig utredet, adekvat behandlet og har gjennomgått tilstrekkelig lang 

rekonvalesensperiode. Veterinærens behandlingsmetoder må ha vært gjennomført og kunne dokumenteres. For hest som 

erstattes for invaliditet tap av bruksegenskaper skal hestens pass sendes inn til oss for merking. Du må skriftlig forplikte deg til 

ikke å benytte hesten i konkurranser. Ved salg/overføring/utlån av hesten er du pliktig til å informere den nye eieren om avtalen 

med oss. Før erstatningen utbetales må hesten frysemerkes etter våre anvisninger og dette attesteres. Ved brudd på ovennevnte 

forutsetninger vil oss kunne kreve utbetalt forsikringserstatningen tilbake, uavhengig om hesten har fått ny eier. 

5.11 DELERSTATNING 

Ved invaliditet tap av bruksegenskaper kan det utbetales delerstatning dersom hesten kan leve videre med sykdommen/skaden. 

For hest trekkes fra minimum kr 10.000 og for ponni minimum kr 7.000. Fra hovedforfall det året hesten blir 15 år, reduseres 

erstatningen med 20 % pr år. Erstatningen kan ikke settes lavere enn kr 5.000. Forsikringen opphører ved hovedforfall det året 

hesten blir 22 år. 
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6 EGENANDEL 

Fra erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel pr. forsikringstilfelle. Egenandelen utgjør 25 % av de erstatningsberettigede 

utgifter, minimum kr 2.000. 

7 GENERELLE BEGRENSINGER 

Vi utbetaler ikke erstatning 

• ved sykdom som oppstår tidligere enn 20 dager etter at forsikringsdekningen trådte i kraft. Det samme gjelder ved 

forhøyelse av forsikringssummen, men da bare for forhøyelsen. 

• for utgifter til forebyggende undersøkelse/behandling 

• ved atferdsforstyrrelser eller unormalt temperament 

• ved sykdom/skade på hest som trenes for eller deltar i konkurranse under et bruksområde den ikke er forsikret for 

• for medfødte misdannelser og arvelige sykdommer, uavhengig av bruk 

• ved utgifter i forbindelse med nedslakt, bortkjøring og destruksjon av kadaver utover det som fremgår av punkt 5.7 

• ved sykdom/ulykke hvor det offentlige yter erstatning 

• ved komplikasjoner etter inngrep og behandling som ikke omfattes av forsikringen 

• for utgifter til obduksjon når vi ikke har krevd dette 

8 EIERSKIFTE 

Forsikringen opphører ved eierskifte jf. forsikringsavtaleloven § 7-2. 


