Försäkring
Agria Får Besättning/
Agria Get Besättning
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Försäkringsaktiebolaget Agria
Vilken försäkring handlar det om
Agria Får Besättning/Agria Get Besättning är en försäkring för får- och getbesättningar som innefattar skydd om dina djur skulle dö eller
måste avlivas, om de får salmonella eller en smittsam sjukdom som omfattas av epizootilagstiftningen eller om du som är lammproducent
skulle få problem med försenad slakt på grund av sjukdom hos djuren.

Vad ingår i försäkringen
3 Vi ersätter djur som dör eller måste avlivas
3 Om du inom 30 dagar förlorar djur vars sammanlagda
försäkringsbelopp motsvarar minst 5 procent av hela
besättningens försäkringsbelopp ersätter vi utan
avdrag av självrisk
3 Om du inom 30 dagar förlorar minst 10 procent av
dina lamm/killingar i åldern 10 dagar till 6 månader
ersätter vi utan avdrag av självrisk
3 Om du inom 45 dagar förlorar minst 10 procent av
dina lamm/killingar från födsel till och med 9 dagars
ålder ersätter vi utan avdrag av självrisk
3 Vi ersätter djur som helkasseras vid slakt
3 Vi ersätter med upp till 80 % av det belopp som Jord
bruksverket ersätter om din besättning blir spärrad
på grund av salmonella
3 Vi ersätter med upp till 80 % av det belopp som
Jordbruksverket ersätter för produktionsbortfall om

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 Kostnader och förluster som inte kan hänföras direkt
till djurproduktionen ersätts inte. Detta oavsett om
sådana kostnader och förluster ersätts av Jord

Finns det några begränsningar vad
försäkringen täcker?
1 För livförsäkringen finns en årssjälvrisk. Med års
självrisk menas att vi gör avdrag för en självrisk per
självriskperiod och att självriskperioden motsvarar
försäkringsåret. Vilken årssjälvrisk du har framgår av
ditt försäkringsbrev.
1 Försenad slakt hos lammproducent har en karenstid
på 20 dagar.

din besättning blir spärrad på grund av en smittsam
sjukdom som omfattas av epizootilagstiftningen
3 Vi ersätter djur som slaktas inom ramarna för Gård
och Djurhälsans Klövkontroll respektive Maedi-Visnaeller CAE-programmet
3 Vi ersätter lammproducenter om tidpunkten för slakt
försenas med anledning av sjukdom hos djuren konsta
terad av veterinär under förutsättning att:
– lammen når en slaktvikt på 26 kg eller mer till följd
av förseningen
– slakten försenats minst 14 dagar på grund av att
djuren fått karensbelagda preparat eller,
– tackornas dräktighet försenats till följd av sjuk
domen och priset på lamm som en följd av för
seningen sjunkit med minst 100 kronor per lamm.

Möjliga tilläggsförsäkringar
Ingen.

bruksverket, till exempel kostnader och förluster
kopplat till torkanläggning för grödor avsedda för
avsalu, vidareförädling eller annan verksamhet.
2 Du kan inte få ersättning om fåret eller geten dör,
avlivats eller dömts ut på grund av beteenderubbning
eller lynnesfel.
2 Du kan inte få ersättning ur försäkringen för djur
som dött eller avlivats till följd av angrepp av varg,
björn, lo, järv eller örn.

1 Vid spärr på grund av salmonella får du ersättning för
produktionsbortfall under högst 18 månader räknat
från spärrdatum.
1 Vid spärr på grund av epizooti får du ersättning för
produktionsbortfall under högst 24 månader räknat
från spärrdatum.

Rasspecifika begränsningar
Ingen.

Agrias försäkringar för får och getter gäller för försäkringsfall som inträffar på produktionsplats knuten till adressen på
försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även när djur 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?

