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§1
Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening.
Foreningens hjemsted er Fyn.
Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte
lide ved at miste én eller flere, dem tilhørende heste, enten ved sygdom eller uheld. Forsikringen
omfatter en livsforsikring og en livs- og uanvendelighedforsikring, samt en føl - og
fosterforsikring.
§2
Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen og består af en formand
og et for medlemstallet passende antal repræsentanter.
Repræsentanterne skal være myndige.
Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand på første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer samt en revisorsuppleant. Disse vælges ligeledes
for 1 år ad gangen.
Ethvert medlem har pligt til at modtage valg til en af de i § 2 nævnte funktioner.
1. Formanden repræsenterer foreningen overfor dens medlemmer og overfor tredjemand.
Han alene forpligter foreningen ved sin underskrift. Formanden har pligt til at føre
regnskab over foreningens indtægter og udgifter, udfærdige status samt udbetale
erstatninger og anbringe foreningens penge i et af generalforsamlingen anerkendt
pengeinstitut på de for foreningen bedste betingelser.
2. Repræsentanten skal udfærdige de årlige policer i sidste halvdel af februar måned.
Repræsentanten er endvidere ansvarlig for af sundhedsattest ved tegning af forsikring,
samt dyrlægeerklæring i forbindelse med udbetaling af erstatning, fremsendes til
foreningens formand. Repræsentanten skal, hvis det er påkrævet, i løbet af
forsikringsåret ved f.eks. ændring i forsikringssum, syne pågældende hest. Foreligger
der sundhedsattest, anses denne dog som tilstrækkelig dokumentation.
Repræsentanten skal udfærdige forsikringspolicer over medlemmernes heste. Den
udfærdigede police fremsendes til forsikringstageren. Indbetaling af
forsikringspræmier betales via giroindbetalingskort, hvilket fremsendes sammen med
forsikringspolicen. Repræsentanten fremsender kopi af forsikringspolicen, der
indeholder forsikringssum samt tydelig og nøjagtig beskrivelse af hestens signalement:
køn, farve, aftegn samt alder, navn, chipmærke nummer/ brændemærke til formanden
senest den 15. marts. Repræsentanten skal altid opbevare kopi af forsikringspolicen for
det enkelte forsikringsforhold.
§3
Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse
bestemmes af generalforsamlingen.
§4
Foreningens medlemmer indkaldes til ordinær generalforsamling én gang om året i første halvdel
af februar måned, idet ordinær generalforsamling skal være afholdt, inden hestene vurderes til det
kommende år. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, www.marslevhesteforsikring.dk, 14 dage før generalforsamlingen. Formanden leder forhandlingerne og fører
referat heraf i foreningens protokol.
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen, og alle afgørelser vedrørende ændringer af
vedtægter og om foreningens opløsning, træffes ved stemmeflerhed. Dersom 1/3 af foreningens
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medlemmer forlanger det, skal der inden for en frist af 1 måned indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling efter samme regler, som gælder for den ordinære generalforsamling. Ligeledes
kan formanden i specielle tilfælde, hvor han finder det nødvendigt, indkalde til ekstraordinær
generalforsamling efter samme regler.
På den ordinære generalforsamling fremlægges det reviderede og af revisorerne underskrevne
regnskab for det sidst udløbne regnskabsår, omfattende driftsregnskab og status til godkendelse.
Regnskabsåret løber fra den 01.01. – 31.12..
§5
Skulle der i årets løb opstå den situation, at foreningen ikke er i stand til, af egne midler, at
udbetale en erstatning, pålignes ved bestyrelsens beslutning samtlige medlemmer, den
skadeslidte indbefattet, en så stor ekstrapræmie, som efter forholdene er passende til at dække
den indtrufne mangel. Denne præmie opkræves af repræsentanterne. Forsikringsangivelserne fra
den sidst foretagne anførte forsikringssum vil blive brugt som grundlag ved eventuel opkrævning
af ekstra præmie.
§6
Når et medlem dør og boet overtages af dennes arvinger, indtræder de i afdødes rettigheder og
forpligtelser.
§7
Er et medlem udtrådt af foreningen, kan vedkommende ikke gøre nogen fordring gældende
overfor foreningen.
§8
Misforståelser eller forskellige meninger om vedtægten eller andet, som angår denne forening,
afgøres på generalforsamlingen. Uenighed om erstatningspligt eller erstatningernes størrelse kan
ikke gøres til genstand for domstols afgørelse, men derimod, hvor det skriftligt forlanges, afgøres
ved kendelse af 3 voldgiftsmænd. Foreningen, ved formanden, vælger en voldgiftsmand. Den, der
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forsikringstagerens retskreds. Når voldgiftsmændene har undersøgt og behandlet sagen, afgives
en kendelse, som er endelig upåankelig og hvorefter begge parter har sig at rette. Den tabende
part må bære omkostningerne for sagen.
§9
Ændring af vedtægter træder i kraft, når de er godkendt på den ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling. Dersom det besluttes at ophæve foreningen, skal dennes eventuelle formue
fordeles mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer i forhold til disses forsikringssummer.
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for foreningens forpligtelser. Kreditorer må dog først holde
sig til de enkelte medlemmer efter at det måtte have vist sig umuligt at opnå dækning hos
foreningen. Medlemmerne hæfter indbyrdes principalt pro rata i forhold til forsikringssummerne,
subsidiært hæfter medlemmerne også overfor foreningen solidarisk. Denne hæftelse bortfalder,
når der efter ophør af medlemsforholdet foreligger en rigtig opgjort, af generalforsamlingen
godkendt, statusopgørelse, der mindst viser balance mellem foreningens aktiver og passiver.
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§ 10
Forsikringsåret løber fra den 01.03. – 28.02..
Forsikringen kan ikke tegnes for længere tid end til forsikringsårets udløb. Der kan dog altid
nytegnes fra et givent tidspunkt til forsikringsårets udløb. For heste, forsikret efter 01.06., betales
et helt års præmie, som reguleres ved nyt forsikringsårs begyndelse.
Der tilbagebetales ikke præmie for heste, erstattet i forsikringsåret. Der tilbagebetales
forholdsmæssig præmie for heste, solgt i forsikringsåret, beregnet fra den 1. i den efterfølgende
måned i henhold til opsigelsesdato.
§ 11
Den højeste sum, som noget enkelt dyr kan forsikres for, bestemmes for det kommende år, på
hvert års generalforsamling.
§ 12
Generalforsamlingen fastsætter præmien for det kommende forsikringsår. Ved tegning af
forsikring
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faktura/forsikrings-angivelsesdato. Betaling efter denne frist medfører en karenstid på 14 dage,
hvor hesten står for ejers egen regning og risiko, inden forsikringen træder i kraft igen.
§ 13
Foreningen forsikrer kun heste, som ved første tegning af forsikring er sunde og raske.
Nyindkøbte heste over 14 år kan ikke forsikres, Ingen nyindkøbt hest må forsikres højere end
købesummen. For nyindkøbte heste, der forsikres fra kr. 20.000, forlanges dyrlægeerklæring for
ejers regning.
Ved forhøjelse af forsikringssum til over kr. 20.000 forlanges dyrlægeerklæring for ejers regning.
Der udbetales ikke erstatning ved skader, der kan henføres til eventuel anmærkning i
dyrlægeattest. Ved forsikring eller omvurdering har ejeren pligt til at oplyse om eventuelle skjulte
fejl. Sker dette ikke og det senere oplyses, at hesten er forsikret eller omvurderet uden ejeren har
meddelt pågældende fejl, skal der straks foretages omvurdering. Aflives eller dør en hest af en
sådan skjult fejl, som ejeren kendte eller burde kende ved tegning af forsikringen eller ved
omvurderingen, kan der ikke gøres krav på erstatning.
§ 14
Der kan tegnes forsikring for foster/føl på forsikrede hopper ved dokumentation for drægtighed
ved enten scanning ved 70 dage eller håndprøve efter 90 dage i fol. Forsikringssummen kan ikke
overstige kr. 15.000. Tvillingfostre- eller føl, erstattes som ét. Der ydes ikke erstatning hvis et af
dem overlever. Forsikringen fortsætter for føllet efter fødslen til og med 5 mdr. Føllet kan
forsikres på almindelige vilkår til normal præmie fra det er 6 mdr. til forsikringsårets udløb. Føl
kan, til normal præmie, selvstændigt forsikres fra det er 1 md.
§ 15
Nyindkøbte heste, som er 13 år kan kun livsforsikres. Fra det forsikringsår, hvor hesten fylder 15
år, kan den kun være livsforsikret og forsikringssummen skal herefter gradvis nedsættes med
20 % årligt. Forsikringen ophører uden yderligere varsel ved udløb af det år, hvor hesten fylder 22
år.
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§ 16
Bliver en hest syg, skal ejeren straks søge dyrlægehjælp. Dør en hest, skal ejeren omgående
meddele dette til repræsentanten, der senest, inden 3 dage indsender underretning herom til
formanden tillige med dyrlægeerklæring, der nøjagtigt oplyser hestens signalement og alder,
årsag til omstændighederne ved sygdommen eller dødsfaldet, samt om det kan antages, at ejeren
har forsømt noget med hensyn til dyrets behandling. Finder formanden en af disse attester, eller
at attester i almindelighed er utilstrækkelige, er han bemyndiget til at lade foreningens dyrlæge
undersøge dyret yderligere og vente med erstatningens udbetaling, indtil fyldestgørende
underretning er indhentet.
§ 17
Livsforsikring dækker således: Ved død og akut aflivning i. h. t. dyreværnsloven erstattes med
100 % af forsikringssummen. Heste som aflives grundet kronisk bevægelsesforstyrrelse/
halthedslidelse, erstattes med 70 % af forsikringssummen i samråd med repræsentanten.
Temperamentsfejl dækkes ikke af livsforsikringen. Ved tyveri og bortkomst, hvor forudsætning for
erstatning er, at anmeldelse er foretaget til politiet inden 24 timer efter at dette er eller burde
være konstateret, samt at hesten ikke er kommet til veje 60 dage efter tyverianmeldelsen,
erstattes med 100 %.
Livs- og uanvendelighedsforsikring dækker således: Heste, som ikke er omfattet af
dyreværnsloven grundet sygdom eller kronisk bevægelsesforstyrrelse/halthedslidelse, som er
behandlet af dyrlæge i samråd med repræsentanten og som en dyrlæge har erklæret ubrugelig til
ride/kørebrug, erstattes med 100 % af forsikringssummen, eller ejeren kan vælge at få udbetalt
50 % af forsikringssummen og herefter frit disponere over hesten. Udbetaling sker, når hesten er
blevet chipmærket og foreningen har modtaget dokumentation herfor. Ved tyveri eller bortkomst,
hvor forudsætningen for erstatning er, at anmeldelsen er foretaget til politiet inden 24 timer efter
at dette er eller burde være konstateret samt at hesten ikke er kommet til veje 60 dage efter
tyverianmeldelsen til politiet, erstattes med 100 % af forsikringssummen. Heste med
temperamentsfejl dækkes ikke af livs- og uanvendelighedsforsikringen.
§ 18
Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: En før forsikringens ikrafttræden værende sygdom
eller lidelse, mishandling, vanrøgt eller forsømmelse, overtrædelse af offentlige forskrifter eller
forskrifter, meddelt af aut. dyrlæge, krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder,
jordskælv eller andre naturforstyrrelser, udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.
§ 19
I tilfælde, hvor medlemmet er berettiget til erstatning af staten eller tredjemand, er foreningen
ikke erstatningspligtig.
§ 20
Ved dødsfald af hest udbetales erstatningen til den, der har ladet denne forsikre, med 100 % af
forsikringssummen. Udbetalingen af forsikringssummen kan foretages i. h. t. ”Lov om værn af
dyr”, dog kun når der foreligger dyrlægeattest. Ejer sørger selv for afhentning til destruktion i
samråd med repræsentanten. Erstatningen udbetales i reglen indenfor de første 3 uger efter
dødsanmeldelsen, når intet findes at bemærke.

5
§ 21
Forsikringen ophører, når en forsikret hest ved handel har fået ny ejer eller der ved hestens død er
udbetalt erstatning.

