
Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen ersätter skada på försäkrad skada 
på sadel och sulky. Försäkringen gäller endast för 
nyinköpta sadlar med ett inköpspris upp till  
45 000 SEK.

☑ Ersätter skador som uppstår genom plötslig 
oförutsedd yttre händelse.

☑ Stöld och inbrott. 

☑ Omkullridning.

☑ Skenande häst på banan.

☑ Trafikolyckor. 

Se försäkringsvillkoren för fullständig information 
vad som ingår i din försäkring.

Försäkringsbelopp och självrisk framgår av din 
offert eller ditt försäkringsbrev.

Vad ingår inte i försäkringen?
Här följer en sammanfattning av de viktigaste 
undantagen i försäkringen.

× Skador genom stöld och förlust som inte är 
genom inbrott i hem eller fritidshus, fel som kan 
ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av 
säljarens felansvar enligt konsumentköplagen.

× Skador orsakade av försäkrad produkt 
(följdskador).

× Skador av mindre art som inte påverkar 
försäkrad produkts användbarhet.

× Skada genom slitage.

× Skada genom förlust.

× Skada genom omstoppning, korrigering, 
anpassning till ny häst. 

× Skada till följd av handhavandefel eller 
försummat underhåll.

× Skada som uppstår när den försäkrade 
produkten omhändertas utan omsorg.

× Skada som uppstår då den försäkrade 
produkten lämnas in hos verkstad för 
bearbetning, reparation eller omstoppning och 
Dunstan inte har anvisat den försäkrade dit. 

× Kostnad för hembesök.

× Transport eller fraktkostnader till och från 
återförsäljare, sadelmakare eller generalagent.

Se försäkringsvillkoren för fullständig information vad 
som inte ingår i din försäkring.

Försäkring
Dunstan Sadel & Sulky
Faktablad för försäkringsprodukt 
Företag: Dunstan AB, org nr 559313-7523, Sverige Produkt: Sadel- & Sulkyförsäkring

Detta produktblad utgör en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med de fullständiga 
försäkringsvillkoren som utgör försäkringsavtalet du tecknat.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Dunstan Sadel och Sulky täcker funktionsfel på den i försäkringsbeviset angivna produkten. Försäkringen ersätter dessutom skada på 
den försäkrade egendomen som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Med skada menas även stöld genom inbrott i 
hem & hem, stall eller sommarhus. Försäkringen gäller endast för nyinköpta sadlar med ett inköpspris upp till 45 000 SEK.



Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Nedan beskriver vi några exempel på 
begränsningar i din försäkring. I det fullständiga 
försäkringsvillkoret finns samtliga aktsamhetskrav, 
nedsättningsregler samt andra begränsningar 
beskrivna. 

! Försäkringen kan endast tecknas på nya sadlar 
& sulky och går att förnya i tre år från startdatum, 
med nytt försäkringsavtal varje år.  

! Vi ersätter bara reparationskostnader upp till 
återanskaffningsvärdet vid skadetillfället med 
maximalt upp till maximalt försäkringsvärde.

! Kontantersättning utgår inte.

! Ersättning lämnas inte för mervärdesskatt när 
den försäkrade är redovisningsskyldig för sådan.

! Nedsättningsregler och aktsamhetskrav:  
Den försäkrade ska uppvisa normal aktsamhet och 
uppsikt över sin egendom. Bristande aktsamhet 
eller dålig uppsikt kan riskera att ersättningen sätts 
ned eller uteblir. För att få full ersättning måste 
den försäkrade vara aktsam om sin egendom 
och förvara denna så att stöld och skada så 
långt som möjligt förhindras. Glömska innebär att 
aktsamhetskravet inte är uppfyllt.

! Dubbelförsäkring:  
Du måste meddela Dunstan om produkten har 
försäkrats hos flera försäkringsbolag, oavsett om skadan 
har anmälts till det andra bolaget eller inte. Försäkringen 
berättigar inte till högre sammanlagd ersättning från 
bolagen än vad som motsvarar skadan (vinstförbud). 

! Force majeure, brand-, miljö-, krigs- och dammskador: 
Dunstan är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om 
skadeutredning, utbetalning av ersättning fördröjs eller 
inte sker på grund av: 
• Krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, terroristdåd, 

revolution, uppror, skada till följd av atomkärnprocess. 
• Dammskador, skadehändelser som direkt eller 

indirekt har orsakats av eller står i samband med 
dammbrott i kraftverksdamm eller regleringsdamm för  
elkraftproduktion. 

• Pandemi, epidemi.
• Myndighetsåtgärd, upplopp eller på grund 

av arbetsmarknadskonflikt eller konfiskation, 
förstatligande, rekvisition, destruktion av eller skada på 
egendom efter beslut av regeringen eller myndighet, 
strejk, lockout, blockad eller annan liknande händelse.

Se försäkringsvillkoren för fullständig information vilka 
begränsningar din försäkring har.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss, annars riskerar du att stå helt eller delvis utan försäkringsskydd 
eller att vi är fria från ansvar vid skada.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas inom 14 dagar från den dag du tecknar försäkringen.  

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbrevet. Avtalstiden är normalt ett år om inget annat 
avtalats. 

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan ringa eller mejla och säga upp avtalet när som helst. Försäkringen upphör då att gälla vid försäkringstidens 
utgång. Avtalet kan även avslutas om ditt försäkringsbehov upphör.


