Försäkring
Agria Alpacka Enskild
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Försäkringsaktiebolaget Agria
Vilken försäkring handlar det om
Agria Alpacka Enskild är en livförsäkring som ersätter med upp till försäkringsbeloppet om din alpacka dör, måste avlivas,
försvinner/blir stulen eller förlorar sitt foster/föl. Tilläggsförsäkringen för veterinärvård ersätter veterinärvårdskostnader om din
alpacka skulle bli sjuk eller skadad.

Vad ingår i försäkringen

Möjliga tilläggsförsäkringar

3 Vi ersätter om din alpacka blir så sjuk att den dör
eller måste avlivas samt veterinärens arvode i
samband med att alpackan döms ut.
3 Vi ersätter även om alpackan skulle försvinna eller
bli stulen.
3 Vi ersätter förlorat foster eller föl till försäkrat
alpackasto.
3 Vi ersätter den del av försäkringsbeloppet som
överstiger det belopp du får från Länsstyrelsen om
din alpacka skulle bli riven av fredat vilt (varg, björn,
lo, järv eller örn).

Agria Alpacka Veterinärvård: ersätter veterinär
vårdskostnader om din alpacka blir sjuk eller skadad
med upp till 20 000 kronor per försäkringsår.
Försäkringen har en fast självrisk på 1 000 kronor
och en rörlig självrisk på 30%, självriskperioden är
90 dagar.

Vad ingår inte i försäkringen
2 Sjukdomar, skador eller andra defekter som på
börjats eller uppkommit före det att försäkringen
trätt i kraft, oavsett när symtomen först visar sig.
Det är veterinärmedicinsk bedömning som avgör när
sjukdomen, skadan eller defekten uppkommit.
2 Du kan inte få ersättning om alpackan dör, avlivats
eller dömts ut på grund av beteenderubbning eller
lynnesfel.

Finns det några begränsningar vad
försäkringen täcker?
1 Försäkringen har en karenstid på 20 dagar.
Karenstiden gäller inte för skador som är orsakade av
plötsligt yttre våld, t.ex. benbrott
1 Vi ersätter veterinärens arvode i samband med att
alpackan döms ut med upp till 800 kr.
1 Foster och föl till försäkrat alpackasto ersätts från
och med åttonde dräktighetsmånaden till och med
9 dagar efter födseln.

Rasspecifika begränsningar
Ingen.

Agria Alpacka Enskild gäller för försäkringsfall som inträffar på produktionsplats knuten till adressen på
försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även när djuret transporteras till, från eller vistas på:
– svenskt djursjukhus
– svensk djurutställning
– betesmark som ägs, arrenderas eller disponeras av försäkringstagaren.

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 djur.
– 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. Vid köp av importerade djur måste du säkerställa att Svenska
Djurbönders Smittskyddskontrolls rekommendationer för import har följts.
– Om djuret insjuknar eller skadas eller visar symtom på sjukdom, tecken på slöhet eller avmagring måste du snarast
uppsöka eller tillkalla veterinär. Om du har villkorad läkemedelsanvändning ska bestämmelserna i Jordbruksverkets
föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning följas. Vid omfattande sjuklighet i besättningen eller om
djuret/djuren inte svarar på din behandling ska alltid veterinär anlitas.
– Du måste följa anvisningar och rekommendationer av veterinär avseende behandling, eftervård och rehabilitering
av djuret.
– Du måste uppsöka eller tillkalla veterinär igen om djurets hälsa inte förbättras under pågående behandling,
eftervård och rehabilitering.

När och hur skall jag betala?
En nytecknad försäkring eller en utökning av försäkringsskyddet ska betalas inom 14 dagar från det att vi skickat
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. Försäkringsavtalet förnyas automatiskt om det inte
avslutas.

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?

