Skadeanmälan
Ung- och värphöns
Läs igenom informationen nedan innan du fyller i blanketten!

Skadeanmälan avser

Katastrofskydd

Salmonella

Newcastle

Försäkringsnummer

Personuppgifter

Efternamn – förnamn – bolagsnamn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnr

E-post

Telefon

Postort
Mobilnummer

Kontaktperson

Telefon

Kontouppgifter

Ersättning önskas insatt på

Bankkonto

Kontonummer (inkl clearingnummer)

Bankgiro

Plusgiro

Katastrofskydd

Anmälan avser hus/avdelning
När insjuknade flocken (år, mån, dag)

Bankens namn

Insättningsdag (år, mån, dag)
När anlitades veterinär (år, mån, dag)

När avlivades flocken (år, mån, dag)

Antal insatta

Djurens ålder när de avlivades

Ansvarig veterinär

Telefon

Uppgifter om skadan

Beskriv med egna ord hur sjukdomen/skadan visade sig och sjukdomsförloppet fram till att djuret slaktades, avlivades eller dog.

Salmonella och Newcastle

Besättningen spärrförklarades (år, mån, dag)
Hus/avdelning

Besättningen friförklarades (år, mån, dag)
Antal höns i avdelningen Hus/avdelning

Antal höns i avdelningen

Har saneringsplan blivit upprättad?
LF 10093 Utg 01 Citat 303752 2015-01 Sid 1 (2)

Ja, och den skickas in med skadeanmälan.

Nej, men den sänds in så snart den är klar.

Ansvarig veterinär

Telefon

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.
För katastrofskyddet gäller detta:
Din veterinär måste rådgöra med Agrias veterinär innan avlivning får ske.
Det här ska du skicka med skadeanmälan:
• 
Inköpsfaktura för daggamla kycklingar eller unghöns
• 
Veterinärintyg och obduktionsintyg
• 
Intyg från veterinär att djuren är avlivade
För Salmonella och Newcastle gäller följande:
När du fått beslut om ersättning från Statens Jordbruksverk skickar du in detta/dessa till oss. Skicka också med en kopia av din sammanställning som du skickade till Jordbruksverket när du ansökte om ersättning (första sidan av ansökan).
Det här ska du skicka med skadeanmälan:
• 
Spärrförklaring
• 
Hävande av spärrförklaring (kan sändas efter skadeanmälan)
• 
Saneringsplan
• 
Beslut från Jordbruksverket (kan sändas efter skadeanmälan)
• 
En enkel skiss över gårdens byggnader, med angivet avstånd mellan byggnaderna.

Övrigt

Övriga upplysningar
Har du begärt eller fått ersättning från annat håll, till exempel försäkringsbolag, nya djur från säljaren?

Nej

Ja, från
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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

