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Sveland höjer hästarnas
ersättningsnivå
Det är nu möjligt att teckna upp till 150 000 kronor i
veterinärvårdsersättning för hästar hos Sveland Djurförsäkringar. Detta för
att tillmötesgå hästägarnas växande försäkringsbehov och ge hästarna ett
bättre skydd vid skador. Med denna ersättningsnivå erbjuder Sveland nu
marknadens högsta försäkringsskydd för veterinärvårdskostnader.

Trenden med allt mer avancerad veterinärvård har resulterat i att Sveland
Djurförsäkringar inför veterinärvårdsersättning med 150 000 kronor i
Sveland Häst Favorit, Sveland Häst Special och Sveland Islandshäst.
- Vi har fått höra från våra kunder att ersättningsbeloppet för
veterinärvården inte alltid räcker till om hästen har otur och råkar ut för
flera skador eller sjukdomar under året. Vi är glada att vi nu kan besvara
våra kunders önskemål och ge dem ett tryggt och utökat skydd om olyckan
är framme, säger Anette Henriksson, VD på Sveland Djurförsäkringar.
I och med förbättringen kan man som kund nu välja mellan 50 000, 100 000
eller 150 000 kronor i veterinärvårdsersättning och befintliga kunder kan
när som helst öka sin maxersättning om de så önskar.
- Genom att kunden själv kan välja hur omfattande försäkringen ska vara
kan de i högre grad också påverka sin premie. Vår målsättning är att hela
tiden arbeta med produktutveckling för att alla djur ska kunna få tillgång
till en bra veterinärvårdsförsäkring, förklarar Christine Ehrlander,
produktspecialist på Sveland Djurförsäkringar.
Kort om försäkringarna:
Sveland Häst Favorit
•
•
•
•
•
•
•

Veterinärvårdsersättning med upp till 150 000 kr
2 700 kr i fast självrisk och rörlig självrisk på 20 %
150 dagars behandlingsperiod
Livförsäkring
Valbar användbarhetsförsäkring
Personolycksfallsförsäkring ingår
Samma veterinärvård livet ut

Sveland Häst Special
•
•
•
•
•
•
•

Veterinärvårdsersättning med upp till 150 000 kr
2 700 kr alt. 4 900 kr i fast självrisk och rörlig självrisk på 0 eller 25
%
150 dagars behandlingsperiod
Livförsäkring
Valbar användbarhetsförsäkring
Personolycksfallsförsäkring ingår
Samma veterinärvård livet ut

Sveland Islandshäst
•
•
•
•
•

Veterinärvårdsersättning med upp till 150 000 kr
2 700 kr alt 4 900 kr i fast självrisk och 0–20 % i rörlig självrisk
150 dagars behandlingsperiod
Livförsäkring
Valbar användbarhetsförsäkring

•
•

Personolycksfallsförsäkring ingår
Samma veterinärvård livet ut

Om Sveland
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt bildades 1911 och har alltsedan dess e
rbjudit ett brett sortiment av
djurförsäkringar till den svenska marknaden. Idag försäkras, förutom hundar
och katter, även smådjur,
hästar och lantbruksdjur. Läs mer om Sveland Djurförsäkringar på www.svel
and.se eller följ oss på Facebook.
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