Foster- och fölförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige, org.nr. 5164018102

Produkt: Foster- och fölförsäkring

Förköpsinformationen och de fullständiga villkoren hittar du på if.se. Vilken omfattning du har valt för din försäkring kommer att framgå av ditt försäkringsbrev.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Foster- och fölförsäkring kan tecknas mellan 30:e och 400:e dräktighetsdagen och ger skydd för uteblivet eller förlorat foster/föl samt omfattar veterinärvårdsförsäkring under fölets första 30 dagar i livet.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?
Andra djur än det försäkrade.

(1) Livförsäkring
Foster som förloras genom bevisad kastning.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?

Föl som förloras genom förlossningskomplikationer eller
stoets död.

Försäkringen gäller inte för komplikationer till följd av
skada, sjukdom, undersökning eller behandling som inte
omfattas av försäkringen.

Uteblivet föl från sto som befunnits dräktigt.
Föl som dör inom 30 dygn efter födseln.

Försäkringen ersätter inte livbeloppet vid flerbörd om något av fölen överlever.

(2) Veterinärvård

Försäkringen upphör att gälla om fölet försäkras i egen
hästförsäkring före 30 dagars ålder.

Veterinärvårdskostnader ersätts om fölet drabbas av
sjukdom med kliniska symtom eller är med om ett
olycksfall under sina 30 första levnadsdagar.

Försäkringen gäller inte om stoet avlivas eller fostret förloras på grund av en skada eller en sjukdom som funnits
innan försäkringen började gälla.

Ersätts med max 60 000 kr under försäkringstiden.

Försäkringen gäller inte ersättning för mer än ett foster/föl vid tvilling- eller trillingdräktighet/födsel.
Du kan som mest få ersättning med livförsäkringsbeloppet
för två förlorade foster eller föl per sto.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är det du maximalt kan få ut i
ersättning och framgår av ditt försäkringsbrev.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Norden.

Vilka är mina skyldigheter?
- Följa säkerhetsföreskrifterna i villkoret.
- Efter försäkringen börjat gälla ska du informera oss om uppgifterna i försäkringsbrevet inte stämmer.
- Om en skada inträffar måste du anmäla den till oss så snart som möjligt.

När och hur ska jag betala?
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Försäkringen betalas via valt betalningssätt för hela försäkringsperioden och premien ska vara oss tillhanda senast på angivet datum.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla tidigast från 40:e dräktighetsdygnet och upphör senast när fölet är 30 dygn gammalt

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst under försäkringstiden, men får verkan först vid utgången av försäkringstiden.
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Under pågående försäkringstid får du endast säga upp försäkringen att upphöra i förtid om försäkringsbehovet har upphört.

