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I tillegg til vilkårene for hest gjelder generelle vilkår for alle forsikringer i Frende. Disse har blant annet regler om 
Frendes samlede ansvar ved krig og terror, muligheten for å si opp forsikringen, renter i et skadeoppgjør og unntak for 
cyberhendelser.

1. HVEM SOM ER FORSIKRET – SIKREDE

Forsikringen gjelder for den som har kjøpt forsikringen - forsikringstaker. 

2 HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER

Forsikringen gjelder i Norden. 

Forsikringen avsluttes hvis hesten(e) selges eller gis bort til ny eier.

Forsikringen avsluttes ved første hovedforfall etter at hesten har fylt 22 år. 

Vi erstatter bare tap som skyldes sykdom eller ulykke som skjer mens hesten er forsikret i Frende.

3. HVA SOM ER FORSIKRET

Forsikringen kan omfatte en av følgende typer hest
- Travhest
- Ridehest 
- Avlshest (hoppe/hingst)
- Gruppe 

I forsikringsbeviset står det hvilken type hest som er forsikret og forsikringssummen for hesten. Hvis forsikringen gjelder 
ridehest, står det også hva ridehesten kan brukes til (bruksområde). Hvis forsikringen gjelder en gruppe hester, står det i 
forsikringsbeviset hvor mange hester som er omfattet og forsikringssum per hest. 

DEKNINGER

I forsikringsbeviset står det hvilke av dekningene nedenfor du har kjøpt og som derfor gjelder for din forsikring.

4. DØD ULYKKE 

Når det går frem av forsikringsbeviset at Død ulykke er avtalt, erstatter vi hestens verdi inntil avtalt forsikringssum hvis 
hesten dør i en ulykke eller på grunn av ulykken må avlives. Med ulykke mener vi fysisk skade oppstått ved en plutselig 
og uforutsett ytre begivenhet. Det samme gjelder hvis hesten blir stjålet eller kommer bort og ikke kommer til rette 
innen 30 dager.

Forsikringen omfatter også avlivning av hensyn til dyrevern hvis hesten får kolikk, botulisme, traumatiske brudd i 
beinvev eller akutte og åpne sårskader. Det samme gjelder om hesten skades i brann, trafi kkulykke, hengning eller 
drukning. 

Hvis forsikringen gjelder for avlshoppe, omfatter forsikringen også foster eller levendefødt føll fra 70. drektighetsdag og 
til føllet er 30 dager. Forsikringssummen for føllet er begrenset til 15 prosent av hoppas forsikringssum.

Når vi beregner erstatningen regner vi ut verdien på hesten etter reglene i punkt 9. 

5. DØD SYKDOM

Hvis Død sykdom omfattes av forsikringen, erstatter vi hestens verdi inntil avtalt forsikringssum hvis hesten dør av 
sykdom eller på grunn av sykdommen må avlives. 
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Hvis forsikringen gjelder for avlshoppe, omfatter forsikringen også foster eller levendefødt føll fra den 70. drektighetsdag
og til føllet er 30 dager. Forsikringssummen for føllet er 15 prosent av hoppas forsikringssum. 

Når vi beregner erstatningen regner vi ut verdien på hesten etter reglene i punkt 9. 

6. VETERINÆR OG MEDISINER ULYKKE

Hvis Veterinær og medisiner ulykke omfattes av forsikringen, erstatter vi utgifter til veterinær med inntil 75.000 kroner
per forsikringsår, hvis hesten blir skadet i en ulykke. Vi erstatter også utgiftene dine til medisiner og materiell som 
veterinær har ordinert i forbindelse med behandlingen av ulykken med inntil 20.000 kroner per forsikringsår. 
Reiseutgifter for veterinær erstatter vi inntil 1500 kroner per behandling.

Hvis forsikringen gjelder for avlshoppe, erstatter vi også utgifter til veterinær for føll inntil føllet er 30 dager.

7. VETERINÆR OG MEDISINER SYKDOM

Hvis Veterinær og medisiner sykdom omfattes av forsikringen, erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter til 
veterinær med inntil 75.000 kroner per forsikringsår, hvis hesten blir syk. Vi erstatter også utgiftene dine til medisiner 
og materiell som veterinær har ordinert i forbindelse med behandlingen av sykdommen med inntil 20.000 kroner per 
forsikringsår. Reiseutgifter for veterinær erstatter vi inntil 1500 kroner per behandling.

Hvis forsikringen gjelder for avlshoppe, erstatter vi også utgifter til veterinær for føll inntil føllet er 30 dager.

Hvis forsikringen gjelder travhest erstatter vi også utgifter til:
- Undersøkelse og behandling av osteochondrose og andre “løse benbiter” forutsatt at hesten tidligst ved fylte ett år,  
 ble kontrollrøntget uten anmerkninger.
- Undersøkelse og behandling av medfødte feil og utviklingslidelser forutsatt at skaden først oppdages etter at 
 hesten har vært forsikret med denne dekningen i minst 9 måneder.

8. DETTE OMFATTER IKKE FORSIKRINGEN

Forsikringen omfatter ikke:
1. Sykdom eller skader som hesten hadde da forsikringen ble tegnet, eller sykdom som oppstår innen 20 dager etter  
 at forsikringen trådte i kraft. Det samme gjelder ved forhøyelse av forsikringssummen.
2. Forebyggende undersøkelse eller behandling.
3. Merutgifter til veterinærbehandling utenom ordinær åpningstid når veterinærbesøket kunne vært gjort i den 
 ordinære åpningstid.
4. Undersøkelse og behandling av karies og avlastning av tannfrakturer.
5. Nymfomani, adferdsforstyrrelser eller unormalt temperament.
6. Kastrering og klapphingstoperasjon.
7. Undersøkelse og behandling av gynekologiske sykdommer der formålet er å optimalisere betingelser for å få hoppa  
 drektig. 
8. Død eller avlivning som følge av magesår, luftveislidelser, halthet eller bevegelsesforstyrrelse.
9. Hvis det offentlige yter erstatning eller tapet helt eller delvis erstattes av andre, reduseres erstatningen 
 forholdsmessig.
10. Utgifter til transport/reise for andre enn veterinær. 
11. Ulykke eller sykdom som har sammenheng med at hesten har blitt brukt til travsport eller sprangridning med 
 mindre hesten er forsikret som travhest eller ridehest. 
12. Komplikasjoner etter inngrep og behandling som ikke omfattes av forsikringen. 
13. Behandlingsutgifter i forbindelse med ulykke eller sykdom som dekkes av forsikringen, men som pådras mer enn  
 ett år etter at forsikringen i Frende har opphørt.

Hvis forsikringen gjelder travhest dekker forsikringer heller ikke undersøkelse og behandling av
14. ledd- og leddnære strukturer, med unntak av bakterielle leddbetennelser. 
15. sene-, seneskjede-, bånd- og ligamentskader med unntak av bakterielle seneskjedebetennelser og bakterielle bursitter. 
16. prestasjonsrelaterte lidelser som for eksempel overtrenthet, prestasjonssvikt, muskelømhet og kissing spines. 
17. luftveiene og luftveislidelser, også ved påvist allergi.
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9. ERSTATNINGSREGLER 

Bestemmelsene under gjelder i stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1. Tap som ikke er omfattet av disse 
bestemmelsene, erstatter vi ikke.  

9.1 SKADEMELDING

Du må snarest og senest innen ett år, melde alle skader og sykdommer til Frende. Hvis hesten kommer bort, må du 
også melde fra til politiet. 

9.2. SLIK REGNER VI UT ERSTATNINGEN 

Frendes ansvar per forsikringsår og per skadetilfelle er alltid begrenset til forsikringssummen som står i forsikringsbeviset. 
Hvis du påføres utgifter over fl ere forsikringsår, og utgiftene skyldes samme skadetilfelle, erstatter vi utgifter inntil den 
forsikringssummen som gjaldt da hesten ble syk eller skadet.

Erstatningen beregnes på grunnlag av utgifter som du må dokumentere. Frende har rett til å innhente alle opplysninger 
om hesten fra behandlende og tidligere behandlende veterinær eller annen sakkyndig. Frende eller behandlende 
veterinær har rett til å kontrollere hestens identitetsmerking.

Død eller avlivet hest erstattes på grunnlag av markedsverdi begrenset til forsikringssummen som står i forsikrings-
beviset. Vi gjør 20 prosent fradrag i erstatning for hvert hele år hesten er eldre enn 15 år. Forsikringssummen kan ikke 
settes lavere enn 5000 kroner. Vi gjør fradrag for hestens gjenverdi.

Hvis en undersøkelse av hesten med tilgjengelig diagnostiske hjelpemidler, eventuell påfølgende behandling ikke fører 
frem og hesten må avlives av dyrevernhensyn, må du legge frem en begrunnet attest fra veterinær. Om diagnosen ikke 
er sikker, må du sørge for at hesten obduseres. Hvis ikke, kan erstatning falle bort. Vi erstatter utgifter til nødvendig 
obduksjon med inntil 5000 kroner. Diagnosen må kunne dokumenteres, og om nødvendig verifi seres i etterhånd. 

Før avlivning skal det samrås med Frende, som kan gi pålegg eller anvisninger som du må følge. Avlivningen skal 
foretas av eller i samråd med veterinær. 

Hvis hesten skades så alvorlig at den må avlives før veterinær kommer til stedet, krever vi at hendelsen skriftlig 
bekreftes av to uhildede personer. Hvis hesten dør plutselig, skal hendelsen bekreftes skriftlig av to uhildede personer. 

Hvis hesten dør eller må avlives av dyrevernhensyn etter en ulykke eller sykdom, erstatter vi utgifter til nødslakting, 
bortkjøring og destruksjon av kadaver med inntil 3000 kroner.

Erstatning ved tyveri av hesten eller hvis hesten kommer bort utbetales tidligst 3 måneder etter at bortkomst er meldt 
Frende og politiet. Kommer hesten til rette etter at erstatning er utbetalt, kan du beholde hesten mot å betale erstat-
ningen tilbake. Ellers tilfaller hesten Frende.

9.3 EGENANDEL

Egenandelen for veterinær og medisiner er 25 prosent av skaden og minimum 1000 kroner. Vi trekker ingen egenandel 
ved død.

VIKTIGE BETINGELSER SOM GJELDER FOR ALLE DEKNINGENE

10. FORUTSETNINGER OG SIKKERHETSFORSKRIFTER

Vi forutsetter at du har gitt oss riktige opplysninger om den hesten som er forsikret. 

10.1 RIKTIGE RISIKOOPPLYSNINGER  

I forsikringsbeviset for hesteforsikring står det hvilke opplysninger Frende har lagt til grunn for vår risikovurdering og 
prisberegning. Det er derfor svært viktig at du sjekker at opplysningene, er riktige. Hvis opplysningene ikke er riktige, 
må du snarest ta kontakt med oss slik at vi kan korrigere forsikringen. Det samme gjelder om det skjer endringer 
underveis som gjør at opplysningene ikke lenger stemmer. 
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Hvis opplysningene vi har lagt til grunn for forsikringen ikke er riktig, vil Frendes ansvar ved et skadetilfelle reduseres 
forholdsmessig. Erstatningen vil i slike tilfeller bli redusert til det som svarer til forholdet mellom den prisen som er 
betalt og den prisen som skulle vært betalt. Gjelder det opplysninger av vesentlig betydning for vår risikovurdering eller 
opplysningssvikten av andre grunner er grov, kan erstatningen falle helt bort, og forsikringen kan sies opp, jf. FAL §§ 
4-2 og 4-3.

10.2. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å UNNGÅ SKADE OG SYKDOM – SIKKERHETSFORSKRIFTER 

Det er viktig å forsøke å unngå at hesten skades eller blir syk. Hvis du ikke har gjort det vi krever av deg, kan retten til 
erstatning reduseres eller falle bort etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-8. 

For hesteforsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskifter: 
1. Hvis hesten blir syk, skadet, viser sløvhet eller avmagres, skal du straks tilkalle veterinær. Du skal følge 
 veterinærens anvisning under hele sykdomsperioden. 
2. Du skal gi hesten riktig røkt og pleie. Hest eldre enn ett år må du vaksinere mot stivkrampe i løpet av siste 
 36 mnd., for at stivkrampe skal omfattes av forsikringen.
3. Du må sikre hesten under transport, f.eks. transporteres i fastspent bur, bruke sikkerhetssele, bruke godkjent 
 transportmiddel eller lignende. 
4. Bygning som hesten oppholder seg i, skal ha brannvarslingsanlegg og slokkeutstyr og el-kontroll med 
 termofotografering i samsvar med gjeldende forskrifter. 

11. GROV UAKTSOMHET 

Hvis skaden eller sykdommen skyldes at du har vært grovt uaktsom eller forsettlig (gjort skaden med vilje), kan 
erstatningen reduseres eller falle bort etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-9.

12. IDENTIFIKASJON

 Etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-11 identifi serer (likestiller) vi deg med de personer som listes opp nedenfor:  
-  Din ektefelle, som du bor sammen med, eller fra personer som du lever sammen med i et fast etablert forhold.
-  Avløser eller andre som med ditt samtykke er ansvarlig for hesten.

Identifi kasjon eller likestilling betyr at det disse personene gjør eller lar være å gjøre, får samme virkning som om du 
selv hadde gjort det. Hvis for eksempel kravene vi stiller til deg for å unngå skader, blir brutt av avløseres din, så kan 
retten til erstatning reduseres eller falle bort.

13. FRIST FOR Å MELDE KRAV 

Du må snarest og senest innen ett år, melde alle skader til Frende. Hvis krav ikke er meldt innen fristen, bortfaller 
kravet.
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