Dansk hesteforsikring
– støtter nu Dansk Islandshesteforening

Susie Mielby – formand
Efter mange års samarbejde med TRYG, siger vi i
Dansk Islandshesteforening nu farvel til samarbejdet med TRYG, som vi til gensidig fordel gennem
har haft som samarbejdspartner gennem mange år.
Dansk Islandshesteforening kan nu nyde godt af en
aftale, som er indgået med Dansk Hesteforsikring,
og samtidig tilbyder Dansk Hesteforsikring os som
medlemmer en forsikring, der passer godt til vores
islandske heste
Bag ethvert føl eller enhver avlshoppe ligger timers
arbejde og pasning, håb og drømme, og til ridehesten knyttes der store forventninger og mange timers arbejde. De håb og drømme kan naturligvis
aldrig erstattes, hvis hesten mistes, men en forsikring, som giver ejeren et økonomisk plaster på såret, kan være med til at hjælpe rytteren eller avleren videre med en ny hest.
For de fleste kan forsikringsverden være en jungle,
som man kun nødtvunget bevæger sig ind i. Derfor
Der blev skålet på den nye aftale. Fra venstre direktør
Bjarne Bunk, Lise Leth, Torben Haugaard, Merete Keller
Leth, Susie Mielby og Jesper Færch.
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er det vigtigt, at de personer, man når i den anden
ende af telefonen, kender til heste, er bevidste
om, hvad netop du har behov for, og har tid til at
rådgive dig bedst muligt. Herved forsikres din hest
eller dit hestehold på den måde, som passer dig
bedst. De samme personer skal stå klar med hjælp
og rådgivning, hvis uheldet har været ude.
Hos Dansk Hesteforsikring møder du kun medarbejdere, som har interesse for heste og er klar til at
give råd og vejledning i forsikring. Lise Leth, der
har mangeårig erfaring i forsikringsbranchen –
netop med heste som speciale og Merete Leth Keller og det øvrige personale i hesteafdelingen er
alle godt rustet til at give hestefolk en god betjening – også uden for almindelig kontortid. Så naturligvis er det muligt at komme i kontakt med forsikringsselskabet for at få råd og vejledning
omkring sin hesteforsikring, også efter kl. 16.

Alle sunde og raske heste kan livsforsikres
Hos Dansk Hesteforsikring indeholder livsforsikringen også en ansvarsforsikring og en foster-/følforsikring. Det er nu lovpligtigt, at alle hesteejere
skal tegne en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen
er indeholdt i Dansk Hesteforsikrings livsforsikring
og dækker, såfremt man ikke via sin eventuelle indboforsikring er dækket. Livsforsikringen udbetales,
hvis hesten dør eller må aflives som følge af sygdom eller uheld i henhold til Dyreværnsloven. Tyveri
eller bortkomst, transportulykke, brand eller lynnedslag erstattes ligeledes under livsforsikringen.

Merete Keller Leth, Torben Haugaard, Susie Mielby og Lise Leth blandt det, som det hele handler om: vores heste. Foto KB.

til Dyreværnsloven, indtil føllet er 30 dage gammelt.

Føl-forsikring
Der kan også tegne en »følforsikring«. »Følforsikring« er en livsforsikring indeholdende ansvarsforsikring, som kan tegnes, fra føllet er 9 dage gammelt, til det fylder 6 måneder. Forsikringen gælder
til føllet fylder 2 år og kan tegnes op til en sum på
50.000 kr. med 50 % rabat.

Stutteri-forsikring

Foster-/føl-forsikring

Dansk Hesteforsikring tilbyder også en såkaldt
»stutteriforsikring«. Her skal du tegne forsikring på
min. 7-8 heste, men vil kun modtage en enkelt police og rabat på forsikringen.

Alle hopper har automatisk foster-/følforsikring
med 25 % af hoppens forsikringssum – dog max.
10.000 kr. Erstatning gives ved dokumenteret tab
af foster eller dødfødt føl efter 70 dages drægtighed eller ved føllets død eller aflivning i henhold

Har du egen avlshingst, kan du også tegne en
»avlsforsikring«. Denne forsikring dækker, såfremt
hingsten som følge af sygdom eller ulykkestilfælde
er ude af stand til at bedække.

»Uanvendelighedsforsikring«
og »sygeforsikring«
Livsforsikringen kan udvides med en »uanvendelighedsforsikring« og en »sygeforsikring«. Uanvendelighedsforsikringen dækker, hvis hesten erklæres
uanvendelig som ridehest på grund af en uhelbredelig lidelse. Sygeforsikringen dækker 80 % af de
dyrlægeomkostninger, du får, hvis din hest bliver
syg eller kommer ud for et uheld.
Såfremt du ønsker at skifte forsikringsselskab eller
tegne en ny forsikring, kan du fra forsikringsselskabets hjemmeside www.dansk-hesteforsikring.dk
udskrive en forsikringsbegæring. Skal du skifte forsikringsselskab, skal du opgive forsikringsselskabets navn og dit policenummer, så klarer Dansk Hesteforsikring resten. Indtil 1. januar 2009 kan du
skifte til Dansk Hesteforsikring med samme dækning, som du har i andet selskab, uden en ny dyrlægeattest.
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