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g/s

FORSIKRINGSBEGÆRING OM UFØDT FØL

KDH 20220824

Det forudsættes at hoppen er forsikret hos os eller indtegnes samtidig med det ufødte føl (rekvirér særskilt forsikringsbegæring
til din hoppe eller download fra www.kdh.dk)

Kundeoplysninger
Navn:

CPR-nummer:

Adresse:
Postnummer:

By:

Tlf.-/mobilnummer:

E-mail:

Forsikringsanmodning
☐

Dækning:

Liv:

Forsikringssum, kr.:

Sygeforsikring:

BRONZE (25.000 kr.):

☐

SØLV (40.000 kr.):

AKUT OPERATION:

☐

INGEN:

☐

GULD (70.000 kr.):

☐

☐

Forsikringen ønskes i kraft pr. (angiv dato):

Hoppens oplysninger
Navn:

Policenummer (hvis indtegnet):

Race:

Pas-/chipnummer:

Dokumentation (udfyldes af dyrlægen)
Dato for undersøgelsen:
Drægtighedsundersøgelse:

Dato for ifoling/inseminering:
Håndprøve (efter min. 90 dage):

☐

Ultralydsscanning (efter min. 70 dage):

Normal drægtighed?

Ja:

☐

Nej:

☐

Hvis nej, uddyb:

Vurderes hoppen sund og rask?

Ja:

☐

Nej:

☐

Hvis nej, uddyb:

Dyrlægens navn:

☐

Underskrift og stempel:

Forsikringen fortsætter uændret efter fødslen. Når føllet er født udfyldes og indsendes ‘Erklæring om født føl’ (rekvirér eller
download fra www.kdh.dk).
Med min underskrift bekræftes ovenstående og jeg accepterer gældende forsikringsbetingelser og giver samtidig KDH
fuldmagt til evt. at indhente oplysninger om heste fra tidligere forsikringsselskab samt evt. indhente oplysninger m.v. fra
behandlende dyrlæger.

Dato

Underskrift

Foster/følforsikring kan tegnes, hvis også hoppen er forsikret i KDH. Vedlæg dokumentation fra dyrlægen om, at hoppen er
sund og rask og er drægtig, som enten skal konstateres ved scanning efter minimum 70 dage eller ved håndprøve efter
minimum 90 dage i fol. Attesten må maks. være 14 dage gammel. Forsikringen kan senest tegnes 30 dage før forventet foling.
Forsikringen fortsætter på de indtegnede vilkår efter føllet er født. Ved indtegning af ufødt føl betales ordinær præmie med
engangstillæg på 10% af forsikringssummen.
Følforsikringer – Føl under 1 måned kan forsikres såfremt hoppen er forsikret i KDH. Der betales normal præmie plus
engangstillæg på 10% af forsikringssummen. Føl mellem 1 og 6 måneder kan forsikres. Der betales normal præmie såfremt
hoppen er forsikret i KDH, og ellers betales et engangstillæg på 5% af forsikringssummen. Føl over 6 måneder forsikres til
normal præmie.
Liv – Dækker ved hestens død, herunder transportulykke og brand, tyveri og aflivning i henhold til Dyreværnslovens §20.
Akut operation – Dækker ved sygdom og skader, som kræver akut livreddende operation inden for 24 timer efter erkendelse
af skaden. Akut operation dækker 80% af dækningsberettigede og betalte dyrlægeregninger op til max. 40.000 kr. inden for
en 12 måneders periode regnet fra forsikringens hovedforfald. Forsikringen kan ikke kombineres med andre
forsikringsformer.
Sygeforsikring – Dækker dækningsberettigede udgifter på betalte dyrlægeregninger jf. forsikringsbetingelsernes afsnit III. Der
fratrækkes selvrisiko pr. behandlingsperiode á max. 90 dages varighed for samme sygdom, lidelse eller skade.
Behandlingsperioden kan udvides ved seneskader. Der kan ikke udbetales mere i sygerefusion inden for en 12 måneders
periode regnet fra forsikringens hovedforfald end den forsikringssum, hesten er livsforsikret for eller er nedskrevet til.
•

BRONZE

Dækker 75% op til 25.000 kr.

Selvrisiko 1.300/650 kr.

Præmie pr. år 2.446/1.746 kr.

•

SØLV

Dækker 80% op til 40.000 kr.

Selvrisiko 1.400/700 kr.

Præmie pr. år 3.646/2.846 kr.

•

GULD

Dækker 85% op til 70.000 kr.

Selvrisiko 1.600/800 kr.

Præmie pr. år 4.246/3.646 kr.

Forsikringen er livslang
Forsikringen er i øvrigt omfattet af vores forsikringsbetingelser, der kan downloades på www.kdh.dk.

Hvorfor vælge KDH, når du skal forsikre din hest?
•

KDH er et uafhængigt gensidigt forsikringsselskab, som udelukkende
varetager forsikringstagernes interesser.

•

KDHs veterinærkonsulent vurderer uvildigt og med stor ekspertise din hest
eller kommende hest ved indtegning.

•

KDH ledes af en bestyrelse, som primært består af hestedyrlæger, der er
opdateret på ny forskning.

•

KDHs medarbejdere vil råde og vejlede dig til den bedst mulige for, så du både
får en dækning, du kan være tilfreds med, og en præmie, der er fordelagtig.

Se mere på vores hjemmeside www.kdh.dk.
Lidt historie:
Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s, KDH, blev oprettet i
1859 af hestedyrlæger fra den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole i et samarbejde med en kreds af ejere af
heste og kreaturer.
Formålet var, gennem idéen med et gensidigt
forsikringsselskab, at fordele forsikringstagers tab ved
dyrenes død eller uanvendelighed.

KDH skal således ikke præstere noget overskud til aktionærer,
men udelukkende tjene forsikringstagernes interesse gennem
god dækning og lavest mulige præmier. Der er derfor
gennem mere end 160 års forsikringsvirksomhed opbygget en
stor ekspertise i virksomheden.
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