Samtliga ettåringar som säljs av Stefan T.Z. Melander HB på Kriterieauktion har
idag en försäkring och om ni som ny ägare tecknar försäkring i samma omfattning
kan ni få ett riktigt bra försäkringsskydd för er nyinköpta travhäst.
En del hästar får problem med osteochondros och lösa benbitar i samband med att
de sätts i träning. Nu kan ni enligt våra villkor få ersättning för operation av
osteochondros eller ben-/ broskfragment eftersom som samtliga ettåringar som
säljs av Stefan T.Z. Melander HB på Kriterieauktion varit försäkrad utan avbrott
sedan 30 dagars ålder i A1 veterinärvård.
När ni tecknar en försäkring utan avbrott så får ni detta skydd med i försäkringen hos
oss. Vi ersätter enligt villkoren för detta fram till den 1 januari hästen fyller 4 år och
under förutsättning att en veterinär har fastställt att osteochondros eller ben-/
broskfragment orsakar sjukdomssymtom hos hästen.
På baksidan av detta blad hittar ni mer om innehållet i veterinärvårdsförsäkringen.
Självklart kan ni också liv- och användbarhetsförsäkra hästen i det värde ni köpt den
för.
Kontakta mig så ska jag berätta mer och hjälpa till med försäkring för er nya fina häst!

Björn Sjöström
Anknuten försäkringsförmedlare
Agria Djurförsäkring/Länsförsäkringar Stockholm
Mobil: 0739-68 30 38
E-post: bjorn.sjostrom@agria.se

Agria Racing Veterinärvård
Innehåller bl.a. dessa diagnoser:
• Akut myosit
• Anaplasma
• Bakteriella ledinfektioner
• Bihåleinflammation/sinuit
• Botulism
• Buköppning
• Foderstrupsförstoppning
• Fraktur/fissur i benvävnad utan tecken på artros
• Fång
• Förlossningssjukdomar/skador
• Hjärtfel
• Hovbroskfistel, hovkräfta, hovböld, hovspricka, hornklyfta,
hålvägg, dålig hornkvalitet, strålröta, spiktramp, traumatiska
hovskador och hornpelare.
• Hudsjukdomar
• Inkar
• Juverinflammation
• Kejsarsnitt
• Klapphingstoperation om kraven är uppfyllda
• Kolik
• Komplikation till injektion
• Komplikation till kastration
• Kvarka
• Livmoderomvridning
• Lungsäcksinflammation/transportsjuka
• Lymfangit
• Mugg/rasp
• Neurologiska sjukdomar
• Operation av osteochondros och ben-/broskfragment om kraven är uppfyllda
• Ormbett
• Purulent livmoderinflammation
• Purulent lunginflammation
• Rotspetsabcess
• Sjukdomar i mag-/tarmkanalen
• Slinger/Ataxi
• Stelkramp om hästen vaccinerats enligt rekommendationerna
i FASS Vet.
• Sårskador
• Traumatiska muskelskador
• Tumörsjukdomar
• Urinorganens sjukdomar
• Ämnesomsättningssjukdomar
• Ögonsjukdomar/skador

