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Dette dokument giver et overblik og nøgle information i relation til din hesteforsikring. 
Fuldstændig aftale og kontraktlige information om produktet findes i policen herunder forsikringsbetingelser og særlige 
forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser, som du bør læse og kontrollere, at den opfylder dine 
forsikringsbehov. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller særlige krav, bedes du kontakte din forsikringsformidler 
eller First. A/S 
 

Hvilken type forsikring? 
Din hesteforsikring dækker din hest, samt de skader som den kan gøres ansvarlig for overfor andre som person eller 
disses genstande. Grundækningen består af en livsforsikring samt ansvarsforsikring, der dækker den i policen nævnte 
hest. Du har derudover mulighed for at udvide police med tab anvendelighed som ridehest, tab af anvendelighed ved 
ulykke samt sygeforsikring – det vil fremgå i din police, hvilke dækninger du har valgt.  

 

 

             Hvad dækker forsikringen? 
 
Livsforsikring: 

✓ Død eller påbudt aflivning i henhold til Lov om 
Værn af Dyr 

✓ Tyveri, bortkomst, transportulykke, brand og 
lynnedslag, der ikke er dækket af anden forsikring 

✓ Din livsforsikring omfatter ligeledes:  

✓ - Kolikoperationsdækning (Op til hestens 
forsikringssum, dog max 30.000 kr. med en 
selvrisiko kr. 2.500 pr. skade) 

✓ - Anden livredende operation (Op til hestens 
forsikringssum, dog max 30.000 kr. med en 
selvrisiko kr. 2.500 pr. skade) 

✓ - Ledskyldning (Op til hestens forsikringssum, dog 
max 30.000 kr. med en selvrisiko kr. 2.500 pr. 
skade) 

Fosterforsikring: 

✓ Kastning eller død som følge af 
folingskomplikationer 

✓ Tab af føl, hvis føllet dør eller skal aflives i henhols 
til Lov om Værn af dyr inden 30 dage efter fødslen. 

✓ Fosterforsikring kan maksimalt udgøre 25% af 
hoppens livsforsikringssum, dog højest kr. 15.000 

✓ Ansvarsforsikring – Tingskade – dækkes op til 2 
mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed.  

Ansvarsforsikring:  

✓ Tingskade – dækkes op til 2 mio. kr. pr. 
forsikringsbegivenhed 

✓ Personskade – dækkes op til 5 mio. kr. pr. 
forsikringsbegivenhed.  

Tilvalgsdækninger: 

- Sygeforsikring 

- Tab af anvendelighed som ridehest 

- Tab af anvendelighed kun ved ulykke 

- Embryo / avlerforsikring 
 
  

  

             Hvad dækker forsikringen ikke? 
 
 En før forsikringens ikrafttræden bestående 

sygdom eller lidelse.  
 
 Tilstande der bestod, har været behandlet eller 

diagnosticeret før denne forsikrings tegning. 
 

 Skader som følge at mishandling, vanrøgt, 
forsømmelse eller bevidst forkert behandling af 
hesten. 
 

 Undersøgelser eller medicinsk behandling der ikke 
er givet i direkte forbindelse med den dækkede 
operation. 
 

 Operationer der ikke er udført under fuld narkose 
  

 Operationer der ikke er udført af dyrlæge på et 
dyrehospital 
 

 Operationer der relaterer til hestens 
bevægeapperat, dog undtaget frakturer, der 
kræver livreddende kirurgi.  
 

 Ledskyldninger nødvendiggjort som følge af 
infektioner i leddet opstået i forbindelse med 
diagnostiske eller terapeutiske ledinjektioner. 
 

 Skade på heste, der ikke opfylder krav om 
chipmærkning.   
 

 Obduktionsomkostninger 
 

 Tvillingefoster eller -føl 
 

 Ansvarsforsikringen dækker ikke skade, som 
hesten måtte forvolde på ejerens, brugerens eller 
besidderens person ellers denne ting.  
 

 Ansvarsskade tingskade eller personskade baseret 
på retsafgørelser i USA eller Canada 
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 Er der nogle begrænsninger I dækningen? 
 

ǃ Særlige betingelser / forbehold kan være gældende – se din police 
ǃ En før forsikringens ikrafttræden bestående sygdom eller lidelse er ikke dækket 
ǃ Fugleinfluenza er ikke dækket  
ǃ Forsikringen kan indeholde valgfrie tillægsdækninger med særskilt præmie og skadesforsikringsafgift. Dette vil 

fremgå af din forsikringspolice. 
ǃ Fra forsikringsårets begyndelse i det kalenderår, hvor hesten fylder 16 år, (koldblodsheste, islandske heste, 

lipizzanere og ponyer er alder dog 20 år), og hvert år herefter, nedsættes forsikringssummen automatisk med 15 % 
uden præmieregulering, såfremt der ikke træffes anden aftale. Erstatningen kan ikke nedskrives til mindre end kr. 
7.500. 

ǃ Forsikringen ophører uden opsigelse ved forsikringsperiodens udløb i det kalenderår, hvor hesten fylder 22 år, 
(koldblodsheste, islandske heste, lipizzanere og ponyer 25 år). 

ǃ Sygeforsikringen ophører uden opsigelse ved forsikringsperiodens udløb i det kalenderår hesten fylder 20 år. 
ǃ Tegnes forsikringen for et føl bortfalder forsikringen automatisk ved udløbet af forsikringsperioden, i det kalenderår, 

hvor føllet fylder 2 år (1 år for galop – og travheste.) 
 

 

         Hvor er jeg dækket? 
 

✓ Forsikringen dækker i Danmsrk, Sverige, Norge og Tyskland samt under rejse og ophold i det øvrige EU i indtil 6 
måneder.  

 

 

         Hvilke forpligtigelser har jeg? 
 

 

• Du skal kontakte os, hvis du sælger hesten –  ved ejerskifte, skal vi have en skriftlig opsigelse jf. vores betingelser 
( ny ejer er forsikret i 14 dage efter ejerskiftet).  

• Hvis din hest bliver syg eller kommer til skade, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest inden 30 dage.  

• Du skal betale forsikringspræmien til tiden 

• Hesten skal opfylde de juridiske krav om chipmærkning 

• Du er forpligtet til at betale selvrisiko for hver skade 

• Du skal til en hver tid sørge for passende pleje og omsorgfor din hest 

• Som forsikringstager har man i henhold til Lov om forsikringsaftaler altid pligt til at afværge og begrænse en skade 
bedst muligt. 

• Du skal imødegå de forudsætninger for dækning, der fremgår af forsikringspolicen 
 

 

         Hvornår og hvordan betaler jeg? 


• Du har 21 dages betalingsfrist fra fakturaen er udstedt – dato for rettidig betaling, vil fremgå på fakturaen.  

• Præmie opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank. 

• Det er ikke muligt at tilmelde betalingsservice på nuværende tidspunkt.   
 

 

         Hvornår går dækningen fra og til? 
 
Din forsikring begynder ved den i policen anførte ikrafttrædelsesdato og udløber dagen før hovedforfald ( anført i din police) 
Forsikringen fornyer automatisk pr. hovedforfald med mindre du eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes 
opsigelsesvarsel 
 

 

         Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

• Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens 
hovedforfaldsdato.   

• Du kan dog vælge at opsige med kort opsigelsesvarsel med mindst 14 dages varsel. Ved kort opsigelse 
modregnes et administrationsgebyr på 40 kr. dog inden for det første år 500 kr.  

• Ved nytegning af forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret og får refunderet præmien, hvis denne er blevet betalt 
– se nærmere i forsikringsbetingelserne s. 3 under ”Generelle betingelser” 

 


