
Vad ingår i försäkringen?

Skada orsakad genom:

☑ Brand, explosion, åska eller översvämning.

☑ Elfenomen eller oförutsedd utströmning från 
ledningar. 

☑ Stöld, skadegörelse.

☑ Storm, hagel och snötryck.

☑ Avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme.

☑ Avbrottsskada.

☑ Rättsskydd.

☑ Personskydd för dig och medförsäkrad vid 
överfall (krisförsäkring).

Valbara tillägg
Läs mer om innehållet och viktiga undantag i för- och 
efterköpsinformationen samt i försäkringsvillkoren.

• Allriskförsäkring, byggnads-, mark, och 
verksamhetsinventarier.

• Husbocks- och Hästmyreförsäkring.
• Skogsförsäkring.

Vad ingår inte i försäkringen? 

× Skador på byggnader som har samband med 
bristfällig konstruktion, utförande eller försummat 
underhåll.

× Motordrivna fordon för vilka trafikskadelagen 
gäller.

× Registreringspliktiga släpfordon.

× Fyrhjulingar.

× Vatten- eller luftfarkost inklusive drönare.

× Växthus och egendom däri.

× Skador på eller genom egendom som du 
innehar men som inte är laglig.

Försäkring
Dunstan Hästgård & Verksamhet
Faktablad för försäkringsprodukt. 
Företag: Dunstan AB, org nr 559313-7523, Sverige Produkt: Hästgård & Verksamhet

Detta produktblad utgör en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i fullständiga villkor och för- och efterköpsinformation 
som du hittar på www.dunstan.se. Du har också möjlighet att få försäkringsvillkor och för- och efterköpsinformation hemskickat till dig. 
Kontaktvägar hittar du på www.dunstan.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Dunstan Hästgård & Verksamhet innehåller bl.a. skydd för din egendom och verksamhet på din gård såsom dina byggnader och dina 
saker i din hästgårdsverksamhet. Där ingår bl.a. skydd för brand, storm och inbrott. 



Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
! Stöld och skadegörelse som begås av någon som har tillåtelse eller fått nycklar till dina byggnader.

! Skador som har samband med bristfällig konstruktion, utförande eller försummat underhåll. 

! Skadeståndskrav som inte har samband med din hästgårdsverksamhet.

! Skogsförsäkringen är begränsad för teckning och riktar sig endast den med högst 35 hektar skogsmark.

Var gäller försäkringen?
• Försäkringen gäller på de försäkringsställen (fastigheter/adress) som anges i försäkringsbrevet.
• För gårdens lösa egendom gäller den inom Norden.

Vilka är mina skyldigheter?
• Du måste lämna korrekta uppgifter om din verksamhet, byggnader och egendom samt meddela eventuella 

förändringar till Dunstan.
• Du måste iaktta de olika säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav som anges i försäkringsvillkoren. 
• Du måste försöka att förhindra och begränsa att skada uppstår.
• Du måste betala försäkringen i rätt tid.

När och hur ska jag betala?
• Försäkringen betalas i förskott årsvis, halvårsvis eller månadsvis med bankinbetalning, Swish eller autogiro.
• Du måste alltid betala i tid för att försäkringen ska gälla.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
• Försäkringen börjar gälla när du själv önskar och Dunstan meddelat att man accepterar försäkring. Försäkringen kan 

aldrig tecknas retroaktivt. Avtalsperioden är 12 månader.

Hur kan jag säga upp avtalet?
• Du kan säga upp försäkringen när du vill, dock endast till huvudförfallodagen, vilken anges i försäkringsbrevet.


