Med Hooves forsikringen er du sikret som lejer, både hvis du selv kommer ud for en rideulykke, og for dit ansvar,
hvis du som rytter – eller under anden aktivitet med hesten – kommer til at forvolde en skade med hesten på
andre eller andres ejendele.
Som ejer af hesten får du bl.a. dækket din selvrisiko på hestens sygeforsikring, hvis din hest kommer til skade, mens
lejer har hesten i sin varetægt. Du får også dækket skader på det rideudstyr, du udlejer sammen med hesten – det giver
tryghed for jer begge.

Lejer – Ulykke og Rytteransvar

Ejer – sikring af Hest og Rideudstyr

Ulykke
Fysisk varigt mén
Forsikringen dækker, hvis du kommer til skade under ridning på den
lejede hest. Den dækker dig også under arbejde med hesten på fold
eller i stald, under læsning af hesten på/fra trailer, samt under frivilligt arbejde på hestens opstaldningssted. Får du et varigt mén efter
ulykken på 5% eller derover, kan du få erstatning.

Skader på din hest sket i lejeperioden
Hvis din hest skal dyrlægebehandles som følge af et ulykkestilfælde
eller akut, operationskrævende kolik opstået, mens hesten er i
lejersvaretægt, erstatter forsikringen den selvrisiko (både din faste
og variable selvrisiko), som du bliver opkrævet af hestens sygeforsikring.

Strakserstatning ved knoglebrud og lignende
Ved visse skader får du også en strakserstatning. Det gælder ved
knoglebrud og ledbåndsskader, fx overrevet korsbånd. Du får strakserstatning, så snart vi har modtaget dokumentation for skaden
ved journal, røntgen, scanning el.lign. Vi udbetaler et engangsbeløb,
som ikke fratrækkes din erstatning for et eventuelt varigt mén.

Og skulle din årlige forsikringssum på sygeforsikringen være
opbrugt eller utilstrækkelig på skadetidspunktet, giver vi dig et tilskud til behandlingsudgiften.
Det er en betingelse, at din hest er sygeforsikret, og at skaden er
anmeldt til og anerkendt som dækningsberettiget på hestens sygeforsikring.

Fysioterapeut og kiropraktor
Forsikringen dækker behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
i f.m. dækningsberettiget ulykkestilfælde, fx hvis du bliver smidt af
hesten og forstuver skulderen.

Rideudstyr, der indgår i lejeaftalen
Omfatter rideudstyr, du udlejer sammen med hesten, dvs. sadel,
stigbøjler, hovsko, gamacher, gjord, underlag, dækken, trenser, bid,
grimer, tøjler, pisk o.l.

Lejers rytteransvar
Dækker dit erstatningsansvar for skader forvoldt på andre personer
eller deres ejendele under ridning på den lejede hest eller på anden
måde forvoldt af hesten, mens den er i din varetægt, og du har
ansvaret for at have hesten under kontrol.

Rideudstyret er dækket ved pludselig skade (inkl. brand), tyveri og
hærværk indtruffet, mens det er i lejers varetægt.
Forsikringen dækker ikke skader, der er påregnelige for dig som
udlejer, dvs. mindre skade, som må forventes at kunne opstå ved
almindelig brug, fx slid, ridser, pletter og skrammer.
Hvis du vil anmelde en skade, er det en betingelse for dækning, at
ødelagt rideudstyr kan fremvises. Ved tyveri og hærværk skal hændelsen desuden straks anmeldes til politiet.
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Praktiske oplysninger
Lejer

Ejer

Ulykke
Fysisk varigt mén
Forsikringssummen ved 100% varigt mén er 500.000 kr.

Hesten
Selvrisiko
Ved ulykke eller akut operationskrævende kolik opstået mens
hesten er i lejers varetægt, dækkes ejers selvrisiko på hestens sygeforsikring, som den fremgår af forsikringsaftalen (både din faste og
variable selvrisiko).

Erstatningen udbetales som en procentdel af forsikringssummen
svarende til den fastsatte méngrad.
Strakserstatning ved knoglebrud o.l.
Forsikringen udbetaler et engangsbeløb på 10.317 kr. (2017) pr.
ulykkestilfælde. Sker der flere knoglebrud/ledbåndsskader ved
samme ulykke, udbetales i alt 15.477 kr. (2017).
Fysioterapeut og kiropraktor
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til fysioterapi
og kiropraktorbehandlinger, indtil méngraden er fastsat, dog maks.
12 måneder fra skadedatoen.
Lejers rytteransvar
Forsikringen dækker med indtil følgende summer pr. år pr. lejeperiode (regnet fra lejeaftalens startdato):
Personskade: 10.000.000 kr.
Tingskade:
2.000.000 kr.
Dækker ikke:
• personskade på lejer.
• skade på ejendele tilhørende lejer eller medlemmer af lejers
husstand.
• skade på den lejede hest og det lejede rideudstyr.

Tilskud til dyrlægebehandling
Er ejers årlige forsikringssum opbrugt på skadetidspunktet eller
utilstrækkelig til at dække dyrlægeregningen, udbetales et tilskud
til behandlingen, svarende til maks. 25% af forsikringssummen på
hestens sygeforsikring.
Det er i begge tilfælde en forudsætning, at skaden er anmeldt til og
anerkendt som dækningsberettiget på hestens sygeforsikring.
Rideudstyr
Ved pludselig skade (inkl. brand), tyveri og hærværk dækkes det
udlejede rideudstyr med op til 15.000 kr. pr. skade. Selvrisiko 700 kr.
pr. skade, som fratrækkes erstatningen.
Fotos af sadlen, der viser begge sider, top og bund, skal være
Hooves i hænde senest den dato, lejeaftalen starter.

Anmeldelse
I ”Generelle bestemmelser” i betingelserne for Hooves forsikringen
(afsnit 5.3) kan du finde vejledning til, hvordan du anmelder en
skade, både som lejer og som ejer. Du henter den blanket, du skal
bruge til anmeldelsen på www.hooves.dk.
Hvis du har spørgsmål til en skade, som du allerede har anmeldt,
sender du en mail til hooves@tryg.dk.

Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. I tilfælde af skade er
det forsikringsbetingelserne, der gælder. Du finder betingelserne på www.hooves.dk.

2/2 | Fakta om Hooves forsikring til hesteejer og lejer

