Försäkring
Agria Future Liv
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Försäkringsaktiebolaget Agria
Vilken försäkring handlar det om?
Agria Future Liv – gäller om fostret kastas eller resorberas. Gäller även om fostret förloras på grund av att stoet dör eller
avlivas till följd av en sjukdom eller skada.

Vad ingår i försäkringen?
Ersättning om fostret kastas, resorberas eller förloras
på grund av att stoet dör eller avlivas till följd av en sjukdom eller skada. Ersättning om fölet dör inom de första
30 levnadsdagarna.

Möjliga tilläggsförsäkringar
Ingen.

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen ersätter inte
2 vid flerbörd om något föl överlever
2 om stoet dör eller avlivas på grund av skada eller
sjukdom som funnits eller påbörjats innan försäkringen tecknades
2 om stoet vid betäckningstillfället var under tre år
eller över 22 år

Finns det några begränsningar vad
försäkringen täcker?
Försäkringen har begränsningar och här ser du de
viktigaste. I försäkringsvillkoren kan du läsa exakt vad
som gäller.
Försäkringen har en karenstid om 20 dagar i de fall fölet
förloras till följd av sjukdom eller skada på stoet. Vid
följande sjukdomar och skador tillämpas ingen karenstid
1 Fraktur eller sårskada orsakad av plötsligt yttre våld
1 Sjukdom eller skada orsakade av trafikolycka, brand
eller drunkning
1 Akut kolik
1 Transportsjuka
1 Lungsäcksinflammation

2 om det under stoets livstid betalats ersättning två
gånger för foster eller föl. Denna begränsning gäller
inte om föl dör eller måste avlivas på grund av skadefall orsakat av yttre våld.
Se villkoren för fullständig information om övriga
undantag.

Rasspecifika begränsningar
Ingen.

– Försäkringen gäller i Norden.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen
och betala premien. Du ska också tala om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss har förändrats. Du är skyldig
att iaktta följande aktsamhetskrav för att förebygga eller begränsa skada på hästen:
1. Du måste följa djurskyddslagen och författningar som meddelats med stöd av djurskyddslagen samt andra lagar,
förordningar och föreskrifter som har till syfte att förebygga sjukdomar och skador på djur. Du måste också följa
beslut och förelägganden av veterinär eller myndighet.
2. Om hästen insjuknar eller skadas eller visar symtom på sjukdom, tecken på slöhet eller avmagring måste du snarast
uppsöka eller tillkalla veterinär.
3. Du måste följa anvisningar och rekommendationer av Veterinär avseende behandling, eftervård och rehabilitering
av djuret.
4. Du måste uppsöka eller tillkalla veterinär igen om hästens hälsa inte förbättras under pågående behandling,
eftervård och rehabilitering.

När och hur skall jag betala?
En nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar från den dag då vi skickade premieavin till dig.

När börjar och slutar försäkringen?
– Försäkringen börjar gälla från det klockslag då du tecknade försäkringen.
– Om försäkringstidens början inte kan fastställas enligt ovanstående stycke, börjar försäkringstiden alltid gälla från
och med kommande midnatt, alltså dagen efter den dag du tecknade försäkring.
– Försäkringstiden är alltid ett år om inte annat avtalats.

Kan jag ångra köpet och hur skall jag säga upp avtalet?
– När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller utanför våra kontor, så kallat distansköp, har du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig.
– Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om ditt djur dör, säljs eller om ditt försäkringsbehov
bortfaller av andra skäl. Vi kan säga upp försäkringen om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter
eller vid andra synnerliga skäl.
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Var gäller försäkringen?

