Skadeanmälan
Salmonella
Läs igenom informationen nedan innan du fyller i blanketten!

Skadeanmälan avser

Nöt

Gris

Får

Get

Försäkringsnummer

Personuppgifter

Efternamn - förnamn - bolagsnamn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnr

E-post

Telefon

Postort
Mobilnummer

Kontaktperson

Telefon

Kontouppgifter

Kontonummer (inkl clearingnummer)

Ersättning önskas insatt på

Bankkonto

Bankgiro

Uppgifter om gården
Gårdens SE-nummer

Bankens namn

Plusgiro

Har saneringsplan blivit upprättad

Ja

Gården blev spärrförklarad (år, mån, dag)

Hävande av spärrförklaring (år, mån, dag)

Nej

Antal djur vid tidpunkten för spärrförklaring
Grisar
Antal avelsdjur

Nöt
Antal inkalvade kor

Får och getter
Antal tackor

Antal slaktgrisar

Antal ung- och handjur

Antal baggar

Antal lamm

Andra djur på gården
Djurslag
Antal

Djurslag

Antal

Djurslag

Djurslag

Antal

Antal

Min besättning ingår i en suggring där navet är

Försäkringsnummer

Slakteritillhörighet

Medlemsnummer

Ansvarig veterinär
Namn

Telefon

Mobil

Övriga upplysningar
Har ersättning begärts eller erhållits från annat håll, till exempel försäkringsbolag, allmänna medel?
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Nej

Ja, från

Underskrift
Skaderegleringen syftar till att inom ramen för gällande villkor ge försäkringstagaren en rättvis ersättning. Försäkringstagaren är enligt lag
skyldig att lämna alla de upplysningar som krävs för denna prövning. Felaktiga uppgifter kan medföra straffpåföljd.
Jag har tagit del av ovanstående och försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta.
Datum (år, mån, dag)

Försäkringstagare

Forts på nästa sida

Agria Djurförsäkring
Box 70306
107 23 Stockholm

Telefon
0775-88 88 88

Fax
08-670 48 86

E-post
lantbruk@agria.se

Att tänka på när du fyller i din skadeanmälan
Fyll i skadeanmälan så fullständigt som möjligt. Alla uppgifter är viktiga för att skaderegleringen ska gå snabbt och smidigt.
Du måste anmäla en skada snarast efter att den har inträffat och senast inom 12 månader från skadehändelsen.
Det här ska du skicka med skadeanmälan:
• Spärrförklaring
• Saneringsplan
• En enkel skiss över gårdens byggnader, med angivet avstånd mellan byggnaderna.
När du sedan får beslut om ersättning från Jordbruksverket skickar du in följande:
• Beslut om ersättning, samtliga sidor och eventuella bilagor
• 
Jordbruksverkets blankett "Ansökan om ersättning enligt zoonoslagen" som är underlag till det aktuella beslutet. Du behöver inte skicka in fakturaunderlagen, utan endast sammanställningen av ansökan.
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Övrigt

