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Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens
vilkår 5991-1. Du finder dem på www.topdanmark.dk/vilkaar.
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark.
Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har tilvalgt og fravalgt.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Hesteforsikringen er muligheden for skræddersy en dækning til din hest eller pony med forskellige dækninger som
ansvarsforsikring og sygeforsikring.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Hesteforsikringen dækker hvis din hest er skyld i
skader, som du skal erstatte eller hvis hesten bliver
syg

Her nogle eksempler på, hvad forsikringen
ikke dækker:

Forsikringen dækker ved:
Ansvarsskader
Udgifter til undersøgelse og behandling
hos dyrlæge
Forsikringen dækker ved:
TopVet Begrænset: Dækker ved kolik, sår,
knoglebrud og -skader og nødvendige udgifter
til ophold i den forbindelse
TopVet Udvidet: Dækker mange ekstra situationer
– også mindre akutte som halthedsforsyrrelser
og tandbehandling. Desuden – efter forudgående
aftale med os – MR-/CT-scanning og scintigrafi.
TopVet Halthed: Med dette tilvalg til TopVet
Udvidet får du en forhøjet sum ved halthed
TopVet Plus: Dækker fx dyrlægens kørselshonorar,
trailer-assistance m.m.
Tilvalg
• Livsforsikring: Giver dig erstatning, hvis din hest
dør eller må aflives
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• Uanvendelighedsdækning: Giver er statning, hvis
hesten ikke længere kan bruges til ridning
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Skader på dig selv eller brugeren af hesten
Skader på dyr og ting, som du selv eller brugeren
af hesten ejer
Medfødte eller arvelige sygdomme
Forebyggende behandling - fx tandraspning eller
orme- og vitaminbehandlinger
Tilskudsfoder og bandager
Aflivning, hvis det er muligt at behandle eller
kurere hesten
Hvis du i forvejen får erstatning fra
livsforsikringen

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Forsikring dækker op til den sum, der er aftalt i
forbindelse med oprettelsen
Forsikringen indeholder kun de dækninger,
som fremgår af din police – her kan altså være
beskrevet dækninger, som du har fravalgt
Der kan gælde særlige regler for de enkelte
dækninger. Disse vil fremgå af din police eller af
forsikringsvilkårene.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker på den eller de adresser,
som står på din police.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal straks give os besked, hvis der sker
ændringer i de oplysninger, som fremgår af din
police.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler som udgangspunkt én gang om året på
forsikringens årsdag, men vi tilbyder også andre
muligheder.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen gælder i aftaleperioden, som fremgår af
policen. Forsikringen ophører ved ejerskifte.
Brandforsikring for bygninger fortsætter, indtil det
dokumenteres, at Topdanmark ikke længere hæfter
over for tinglyste rettighedshavere i ejendommen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Det koster ikke noget at opsige forsikringen i
forbindelse med aftalens udløb. På andre tidspunkter
er der et gebyr for administration af opsigelse i utide.
Du kan opsige forsikringen, som du vil – i en besked i
Mit Topdanmark, pr. e-mail, telefon eller brev – med
en måneds varsel til d. 1. i en måned hvis du har en
1-årig aftale, og med 3 måneders varsel hvis du har
en flerårig aftale.
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