Våra medarbetare är experter på djurförsäkringar. Vi hjälper dig snabbt och
kompetent när du behöver det som mest.
Vi ägs av dig. Ingen vinst plockas ut ur
företaget. Alla ändringar som sker görs för
kundernas gemensamma bästa.
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50 000 kr i veterinärvård + ytterligare 50 000 kr vid kolik när
den vanliga ersättningen förbrukats
Fast självrisk på 2 700 kr
Rörlig självrisk 20 procent
150 dagars behandlingsperiod
Valbar liv- samt användbarhetsförsäkring
Personolycksfallsförsäkring ingår

Vårt hjärta bultar för djurs välmående.
Svelands Stiftelse stödjer forskning som har
betydelse för djurs hälsa.
Vill du veta mer om oss på Sveland
Djurförsäkringar? Besök vår hemsida eller
kontakta oss!

Sveland Travhäst

TÄVLING

Utöka ditt skydd med tilläggsförsäkringen Rehabilitering.

NYHET!
Nu erbjuder vi särskilt
anpassade försäkringar för
dina travhästar!

FÖR DIG SOM TÄVLAR
MED DIN TRAVHÄST!
Sveland Travhäst Tävling är en särskilt
anpassad försäkring för dig som tävlar
inom trav eller monté med din travhäst.
Försäkringen ersätter olycksfall, även
de som uppstår under travlopp, samt
vissa angivna sjukdomstillstånd till
en förmånlig premie. Dessutom ingår
personolycksfallsförsäkringen Horse,
ambulansbidrag samt buköppning vid
kolik.

Sveland Travhäst TÄVLING kan tecknas för varmblodstravare och kallblodstravare från två dagars ålder och fram till tio års ålder. Ladda ner försäkringsvillkor
från www.sveland.se för fullständig information.
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Vi bryr oss om dina åsikter och idéer.
Vår flexibla organisation gör att vi snabbt
kan utvecklas efter kundernas önskemål.
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Sveland Djurförsäkringar är ett kundägt bolag utan vinstintresse från ägarna; våra
försäkringstagare. Det gör att vi alltid sätter dig och ditt djurs hälsa främst.
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DITT EGET FÖRSÄKRINGSBOLAG!
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50 000 kr i veterinärvård + ytterligare 50 000 kr vid kolik när
den vanliga ersättningen förbrukats
Fast självrisk på 2 700 kr
Rörlig självrisk på 20 procent
150 dagars behandlingsperiod
Valbar liv- samt användbarhetsförsäkring
Personolycksfallsförsäkring ingår

Sveland Travhäst

AVEL

Utöka ditt skydd med tilläggsförsäkringen Rehabilitering.

FÖR DIG SOM AVLAR
PÅ DIN TRAVHÄST!
Sveland Travhäst Avel är en särskilt anpassad försäkring för dig som använder
din travhäst till avel.
Försäkringen ersätter vissa angivna skador och sjukdomstillstånd till en förmånlig
premie. Dessutom ingår skydd för fölets
30 första levnadsdagar, personolycksfallsförsäkringen Horse, ambulansbidrag
samt buköppning vid kolik.

Sveland Travhäst AVEL kan tecknas för varmblodstravare och kallblodstravare
från två års ålder och fram till 16 års ålder. Ladda ner försäkringsvillkor från
www.sveland.se för fullständig information.
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Vi hjälper dig att välja rätt

försäkringsskydd

SVELAND
BONUSSYSTEM

Ger upp till 20%
lägre premie

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss
på 0451-38 30 00 eller på
djur@sveland.se. Du kan
även chatta med oss och hitta
kontaktuppgifter till våra
ombud på www.sveland.se.

Sveland Bonus

Svelands bonussystem
lämnar 5 procent rabatt på
veterinärvårdspremien för
varje skadefritt år. Du kan
få upp till 20 procent lägre
premie.

Mängdrabatt

Om du har sex hästar eller
fler försäkrade hos Sveland
Djurförsäkringar får du 10
procent rabatt på den totala
försäkringspremien.

Kort om våra travhästförsäkringar
Sveland Travhäst Tävling
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Kontakta oss eller besök www.sveland.se för mer information. Se försäkringsvillkor för komplett
information.

Travhäst Tävling är en särskilt anpassad
försäkring för dig som tränar och tävlar inom
trav eller monté med din varmblodstravare
eller kallblodstravare.

Speciellt anpassad
för tävlingshästen!

Vi försäkrar alla dina djur!

Sveland Travhäst Avel

Sveland Travhäst Avel är en särskilt anpassad
försäkring för dig som använder din travhäst till
avel. Försäkringen ersätter vissa angivna skador
och sjukdomstillstånd till en förmånlig premie.

Speciellt anpassad
för avelshästen!

Utökat skydd
Personolycksfallsförsäkring ingår!

Rehabiliteringsförsäkring

Det är inte bara hästen som får ett bra försäkringsskydd.
Genom vårt samarbete med Euro Accident ingår
även personolycksfallsförsäkringen Horse i Svelands
hästförsäkringar.

Tilläggsförsäkringen Rehabilitering lämnar ersättning med
upp till 5 000 kronor per försäkringsår för rehabiliterande
behandling. Behandlingen ska vara ordinerad eller
remitterad av veterinär efter sjukdom eller olycksfall som
ersätts enligt hästens veterinärvårdsförsäkring.

Försäkringen ger ersättning om din häst orsakar att du
själv eller andra personer som hanterar hästen skadas.

Försäkringen kostar 199 kr/år och rörlig självrisk är 20 %.
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Sveland Djurförsäkringar är ett kundägt bolag med över 100 års
erfarenhet i branschen. Du kan tryggt försäkra såväl dina hästar som
dina andra djur hos oss.
Mer information om våra försäkringar finns på www.sveland.se.
Där kan du även räkna på premien och försäkra dina hundar,
hästar, katter och smådjur.
På vår Facebooksida finner du kontinuerligt ny information,
roliga tävlingar och aktuella kampanjer.
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