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Designa ditt eget hinder
Vi hjälper dig med designen och vi arbetar tillsammans fram ett förslag som passar dig.

Hindret innehåller:
2 st infångare
2 st plastbommar
1 st utfyllnad H=58 med 
design båda sidor
4 st bomhållare
2 st flaggor
Egen design 7813:-

inkl moms

Din 
logotyp

Välj färg

Din logotyp

6 199:-
inkl. moms

• 10 st hinderstöd, vita
• 4 st säkerhetsbomhållare
• 24 st bomhållare

Hinderstödspaket
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Beställ vår prislista kost-
nadsfritt. Hela sortimentet 
hittar du på ydregrinden.se

3 200:-
inkl. moms

Cavalettipaket
Små block 30x30x14
8 st cavalettiblock 30x30x14
4 st cavalettibom mellanvikt

Från
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Täcker villahemförsäk-
ringen stöld av sadel 
i stall?

Vad är självrisken?

Kräver ni lås på sadel-
kammaren eller annan 
säkerhetsåtgärd?

IF
Ja, stöld täcks av grund-
skyddet.

Valfri men lägst 1500 
kronor.

För att full ersättning ska 
ersättas ska rummet med 
fördel vara låst. Är värdet 
på sadeln högt är det 
ännu viktigare.

Trygg Hansa
Om det är ett inbrott i 
stallet finns möjlighet till 
ersättning från det vi kall-
lar för grundförsäkringen, 
men man kan teckna en 
tilläggsförsäkring i form 
av allrisk, som ersätter 
plötsliga och oförutsedda 
händelser upp till 50 000 
kronor. 

1 500 kronor om man 
inte själv valt en högre 
självrisk.

Se svaret ovan. Det är 
nog i sammanhanget 
ganska ovanligt med 
låsta stallbyggnader eller 
sadelkammare, så en 
tilläggsförsäkring är att 
rekommendera.

Länsförsäkringar
Ja, villahemförsäkringen 
gäller för saker, såsom 
sadlar, som förvaras i ett 
stall. Har sadelägaren 
tilläggsförsäkringen 
Allrisk lösegendom kan 
vi ersätta en stöld utan 
att ett inbrott skett – om 
stölden kan anses plötslig 
och oförutsedd. 
 
Normalt 1 500 kronor.

För ersättning genom 
villahemförsäkringen är 
det en förutsättning att 
sadeln är inlåst och att 
gärningsman brutit sig in 
med våld. 

 

Dina
Vår villahemförsäkring 
ersätter stöld av sadel 
som förvaras i låst utrym-
me om någon med våld 
bryter sig in i utrymmet. 
Högsta ersättningsbe-
lopp är 50 000 kronor. 

Vanligtvis är den 1 500 
kronor. För att få ett 
bättre försäkringsskydd 
rekommenderar vi att 
man tecknar vår tilläggs-
försäkring Hästtillbehör.

Ja, sadeln ska förvaras i 
låst utrymme.

Folksam
Ja, försäkringen gäller 
förutsatt att stallet varit 
låst och att någon brutit 
sig in med våld. I Hemför-
säkring Mellan eller Stor 
ingår ett allriskskydd som 
kan ge ersättning utan att 
det varit ett inbrott.

Självrisken är 1 500 kro-
nor. Med Hemförsäkring 
Stor är självrisken 750 
kronor.

Vi har inga speciella 
låskrav mer än att det ska 
ha varit låst.

 

Fotnot: Hemförsäkring för lägenhet/bostadsrätt har andra villkor och täcker inte alltid stöld av sadel i stall.

Så svarar försäkringsbolagen om sadelstölder
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