POHJANTÄHDEN
Hevosvakuutus
Tuoteseloste voimassa 1.7.2021 alkaen

HEVOSVAKUUTUS
Olipa hevosesi sitten lasten paras ystävä tai kilpakäytössä, voit vakuuttaa sen Pohjantähtiturvan hevosvakuutuksella. Hevosvakuutuksen voit tehdä omana erillisenä vakuutussopimuksenaan tai liittää
osaksi kotisi ja perheesi vakuutusturvaa.

Mitä hevosvakuutuksella voi vakuuttaa?
Hevosvakuutus korvaa:
• hevosen tapaturman hoitokulut
• hevosen sairauden hoitokulut
• hevosen kuolemasta tai hätäteurastuksesta aiheutuvia kuluja
• sikiön tai syntyvän varsan kuolemasta aiheutuvia
taloudellisia menetyksiä
Ulkomaan lisäturvalla voit laajentaa vakuutuksen
voimassaoloalueen kaikkialle maailmaan tapaturman ja sairauden varalle.

Vakuutuksen voimassaolo
Hevosvakuutus on kuoleman osalta voimassa
kaikkialla maailmassa ja tapaturman ja sairauden
hoitokulujen osalta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hevosvastuu on voimassa Pohjoismaissa.
Jos matkustat hevosesi kanssa Pohjoismaiden
ulkopuolelle, voit laajentaa hoitokulujen vakuutusturvaa kaikkialle maailmaan ottamalla hevosellesi ulkomaan lisäturvan.

Vakuutusmäärät ja omavastuut
Hevosen vakuutusmääränä kuoleman varalta on
hevosen käypä arvo. Syntyvän varsan vakuutus-
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määrä kuoleman varalta määräytyy varsan todellisten astutuskulujen ja varsamaksun perusteella.
Mikäli kustannukset ovat yli 1 700 euroa, sovitaan
vakuuttamisesta aina erikseen.
Tapaturma- ja sairausvakuutuksessa hevosen ja
syntyvän varsan hoitokulujen vakuutusmäärä on
valittavissa 3 000–6 000 euron väliltä. Valitset itse
omavastuun määrän hevosen sairaus- ja tapaturmavakuutuksiin 150–1 000 euron väliltä. Omavastuu vähennetään sekä tapaturma- että sairausvakuutuksesta kerran vakuutuskaudessa.
Ulkomaan lisäturvan eli hevosen matkavakuutuksen vakuutusmäärä on mahdollista valita 3 000–
6 000 euron väliltä. Omavastuu vähennetään ulkomaan lisäturvassa aina matkakohtaisesti sekä
tapaturma- että sairausriskin perusteella korvattavien hoitokulujen yhteismäärästä.

Hevosvastuu vahingonkorvauksen
varalta
Hevosvastuu turvaa sinua hevosenomistajana
vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen varalta. Hevosvastuuvakuutuksen omavastuu vähennetään aina jokaisen korvattavan vakuutustapahtuman vahingon määrästä.

Pohjantähti on hevosalan ammattilaisten suosittelema vakuuttaja ja
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n yhteistyökumppani.
Mitä hevosvakuutus korvaa -taulukko
Riski

Korvaa

Ei korvaa

Hoitokulut

• eläinlääkärin kohtuulliset palkkiot
• eläinlääkärin määräämät valmisteet,
jotka Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) on hyväksynyt
lääkkeiksi sekä sidetarpeet
• eläinlääkärin määräämät tarpeelliset
laboratorio- ja röntgentutkimukset

• fysioterapiaa, laserhoitoa, akupunktiota,
shockwave-terapiaa, kantasoluhoitoa,
paineaaltohoitoa, kiropraktisesta hoitoa
tai muuta vaihtoehtohoitoa
• ennaltaehkäisevää hoitoa
• muun kuin eläinlääkärin suorittamia
hoitotoimenpiteitä
• lopetusta tai hautausta
• matkustamista tai eläimen kuljettamista
• hoitotoimenpiteitä, jotka tehdään vakuutuksen päättymisen jälkeen tai vakuutuksen ollessa rauenneena
• kasvuhäiriöitä tai synnynnäistä vikaa
• sairauden hoitokuluja jotka ovat alkaneet ennen kuin 30 vuorokautta on kulunut vakuutuksen alkamisesta

Kuolema

• hevosesi käyvän arvon
• syntyvän varsan vakuutusmäärän

Kuolemaa, joka on aiheutunut
• ilman nielemisestä, puun puremisesta
tai näiden seurauksesta
• sairaudesta riippumattomasta luonneviasta tai käyttäytymishäiriöstä
• hengitystiesairaudesta
• käyttöarvon alenemisesta tai käyttötarkoituksen muuttumisesta taloudellisista
syistä
• tarttuvia eläintauteja koskevan lain tai
eläinlääkärin määräysten laiminlyönnistä
• vakuutetun aiheuttamasta tai sallimasta
eläinrääkkäyksestä tai hoidon laiminlyönnistä
• vakuutuksenottajan päätöksen perusteella tehdystä lopettamisesta, ellei se
ole välttämätöntä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla

Eläimen
omistajan
vastuu

• hevosen pidosta toiselle aiheutuneen
henkilö- tai esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa

Vahinkoa,
• joka on aiheutunut vakuutetulle tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvalle henkilölle
• joka on aiheutunut tarttuvasta taudista
• joka tapahtuu otettaessa osa ravi- tai
ratsastuskilpailuun
• josta vakuutettu on vastuussa sopimuksen, sitoumuksen, lupauksen tai takuun
perusteella, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sopimusta
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OTA YHTEYTTÄ
JA KYSY LISÄÄ!

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna
Puhelin, vaihde 		
Asiakaspalvelukeskus 		
Sähköinen asiointipalvelu

020 763 4000
020 763 4010
oma.pohjantahti.fi

www.pohjantahti.fi

Puheluhinnat soitettaessa Pohjantähden puhelinnumeroihin (sisältyy alv 24%)
- kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min
- matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu+16,69 snt/min.
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