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Gäller från 1 april 2017

Vi anpassar din försäkring
Försäkringen är en viktig del i omsorgen om dig, dina djur och ditt
företag. Klarar ditt företag ekonomin om din besättning blir
spärrad på grund av salmonella? Vad händer om mjölkintäkten
drastiskt minskar för att korna blir sjuka?
Vi anpassar en försäkring efter dina behov. I den här broschyren
får du en kortfattad beskrivning av hur försäkringarna fungerar.
Villkoren hittar du på agria.se.

FÖLJANDE FÖRSÄKRINGAR FINNS
Agria Nöt Enskild

Agria Mjölkavbrott

– individuell försäkring för djur
du är extra rädd om

– tilläggsförsäkring till
Agria Mjölk

Agria Mjölk Plus

Agria Piroplasmos

– vår bästa besättningsförsäkring
för mjölkproduktion

– tilläggsförsäkring till Agria Kött
och Agria Mjölk

Agria Mjölk Bas

Agria Nöt Veterinärvård

– besättningsförsäkring för
mjölkproduktion

– tilläggsförsäkring till Agria Kött 		
och Agria Mjölk

Agria Kött Plus

Agria Salmonella

– vår bästa besättningsförsäkring för
diko- och/eller ungnötsproduktion

– försäkring för besättningar utan 		
statligt salmonellaskydd

Agria Kött Bas
– besättningsförsäkring för dikooch/eller ungnötsproduktion
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Agria Nöt Enskild
Individuell försäkring
Försäkring för djur som du är extra rädd om, till exempel avelstjurar eller kor med högt
avelsvärde. Djuret kan försäkras till marknadsvärdet, utan självrisk.

Du kan få ersättning när djuret
dör, insjuknar eller skadas så svårt att det enligt veterinär måste avlivas
förlorar sin användbarhet som avelsdjur
kommer bort
oförutsett helkasseras vid normalslakt
Avbrottsersättning för tillfälligt ofruktsam tjur liksom ett skydd för foster/kalv till
försäkrat hondjur ingår också i försäkringen.
Utöver djurets försäkringsbelopp kan du få ersättning för veterinärvård och
läkemedel, samt destruktionskostnad.
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Agria Mjölk Plus och Agria Mjölk Bas
Besättningsförsäkringar för mjölkproducenter
Det här är försäkringslösningar för dig som är mjölkproducent. Försäkringarna består
av tre delar; livförsäkring, smittskyddsförsäkring och bidrag vid saneringsslakt.
Därtill kan du välja att teckna ett antal tilläggsförsäkringar.

Livförsäkring
Du kan få ersättning när djur
dör, insjuknar eller skadas så svårt att det enligt veterinär måste avlivas
kommer bort
oförutsett helkasseras vid normalslakt.
Försäkringen ersätter även foster som kastas från och med sjunde dräktighets
månaden och dödfödda kalvar. Vid ersatt skada ingår även viss ersättning för
destruktionskostnaden.

Hänsyn till besättningsstorlek
Du väljer årssjälvrisk – ju högre självrisk du väljer desto billigare försäkring.
I Agria Mjölk Plus beräknas din årssjälvrisk med extra hänsyn till besättningsstorlek.

Ingen självrisk vid större skador
Om oturen är framme och många djur dör eller måste avlivas inom 30 dagar kan du
få ersättning utan avdrag av självrisk.

Kalvförlust – utan självrisk
I Agria Mjölk Plus finns också ett speciellt försäkringsskydd om flera foster eller
kalvar från sjunde dräktighetsmånaden till och med fem månaders ålder dör eller
måste avlivas inom 12 månader.

Bidrag vid saneringsslakt utan självrisk
Slaktbidrag för smittbärare av penicillinresistent Stafylococcus aureus
I Agria Mjölk Plus och Agria Mjölk Bas ersätter försäkringen smittbärare av
penicillinresistent Stafylococcus aureus samt analyskostnaden av mjölkprovet som
behövs för att konstatera smittan. Ingen självrisk dras från försäkringen när du får
ersättning för denna typ av saneringsslakt.
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Smittskyddsförsäkring
Salmonella
Om din besättning spärras på grund av salmonella kan du i Agria Mjölk Plus få
ersättning med upp till 35 procent av det belopp som du får från Jordbruksverket.
I Agria Mjölk Bas är ersättningen lägre, där kan du få 30 procent av Jordbruksverkets
ersättning. Ersättningen från Jordbruksverket varierar beroende på om du är ansluten
till förebyggande smittskyddsprogram.

Produktionsbortfall vid allvarliga smittsamma sjukdomar
Vid ett utbrott av en epizooti ersätter försäkringen upp till 80 procent av det belopp
som Jordbruksverket betalar för produktionsbortfall. En epizooti är en allvarlig
smittsam sjukdom som omfattas av en speciell lagstiftning, till exempel mjältbrand,
blåtunga och paratuberkulos.
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Agria Kött Plus och Agria Kött Bas
Besättningsförsäkringar för diko- och ungnötsproducenter
Det här är försäkringslösningar för dig som har dikor, ungnötproduktion eller håller
nötkreatur för bete. Försäkringarna består av tre delar; livförsäkring, smittskydds
försäkring och bidrag vid saneringsslakt. Därtill kan du välja att teckna ett antal
tilläggsförsäkringar.

Livförsäkring
Du kan få ersättning när djur
dör, insjuknar eller skadas så svårt att det enligt veterinär måste avlivas
kommer bort
oförutsett helkasseras vid normalslakt.
Försäkringen ersätter även foster som kastas från och med sjunde dräktighets
månaden och dödfödda kalvar. Vid ersatt skada ingår även viss ersättning för
destruktionskostnaden.

Hänsyn till besättningsstorlek
Du väljer årssjälvrisk – ju högre självrisk du väljer desto billigare försäkring.
I Agria Kött Plus beräknas din årssjälvrisk med extra hänsyn till besättningsstorlek.

Ingen självrisk vid större skador
Om oturen är framme och många djur dör eller måste avlivas inom 30 dagar kan du
få ersättning utan avdrag av självrisk.

Kalvförlust – utan självrisk
I Agria Kött Plus finns också ett speciellt försäkringsskydd om flera foster eller
kalvar från sjunde dräktighetsmånaden till och med fem månaders ålder dör eller
måste avlivas inom 60 dagar.
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Smittskyddsförsäkring
Salmonella
Om din besättning spärras på grund av salmonella kan du i Agria Kött Plus få
ersättning med upp till 35 procent av det belopp som du får från Jordbruksverket.
I Agria Kött Bas är ersättningen lägre, där kan du få 30 procent av Jordbruksverkets
ersättning. Ersättningen från Jordbruksverket varierar beroende på om du är ansluten
till förebyggande smittskyddsprogram.

Produktionsbortfall vid allvarliga smittsamma sjukdomar
Vid ett utbrott av en epizooti ersätter försäkringen upp till 80 procent av det belopp
som Jordbruksverket betalar för produktionsbortfall. En epizooti är en allvarlig
smittsam sjukdom som omfattas av en speciell lagstiftning, till exempel mjältbrand,
blåtunga och paratuberkulos.
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Var noga med ditt försäkringsskydd
för salmonella!
En salmonellaspärr kan kosta dig miljoner och det är
inte ovanligt att en gård är spärrad i flera år. Om du har
den högsta ersättningsnivån från Jordbruksverket
(70 procent) kan du med Agrias plusförsäkringar få
upp till 94,5 procent av dina kostnader ersatta!

Anslut dig till Smittsäkrad besättning för
högre ersättning
SJV 70%
Smittsäkrad besättning är ett förebyggande smitt
Agria, 35% av SJV
skyddsprogram som säkrar din gårds smittskydd och
Ej ersatt
ger dig rätt till högre ersättning vid salmonella.
Programmet är uppbyggt i tre steg och hjälper dig att
bryta smittvägar på din gård. För mer information om
programmet och om hur du ansluter dig kontaktar du husdjursföreningen 
VÄXA Sverige.

Varifrån kommer dina djur?
Om du under 12 månader köper in fler än 150 djur per från fler än fem besättningar får
du ingen ersättning från staten vilket innebär att ersättningen från din försäkring blir
30 eller 35 procent av noll kronor. För att inte stå utan skydd kan du teckna en särskild
salmonellaförsäkring hos oss.
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Tilläggsförsäkringar till
besättningsförsäkringarna
Agria Mjölkavbrott – tilläggsförsäkring till Agria Mjölk Plus
och Agria Mjölk Bas
7 procent under 30 dagar
Om du förlorar mer än 7 procent av din förväntade mjölkproduktion under 30 dagar
har du möjlighet att få ersättning för mjölkavbrott. Försäkringen ersätter 90 procent
av din förlust och du kan få ersättning för upp till tre 30 dagars perioder per år
beroende på vad som orsakat mjölkförlusten.

Mjölkförlusten kan bero på:
Sjukdom,
Dödsfall,
behandling av kor med karensbelagt preparat eller, saneringsslakt av kor som är
smittade av någon av juverbakterierna Streptococcus agalactiae, penicillinresistent
Stafylococcus aureus eller Mycoplasma bovis.

Efterskydd
I Agrias försäkring för mjölkavbrott kan du utöver ersättningen för skade
perioden också få ett efterskydd. Vid besättningssmitta som drabbar mer än
hälften av din besättning, till exempel en virusdiarré är efterskyddet 50 procent
av din grundersättning för 30-dagarsperioden. Om mjölkavbrottet beror på sane
ringsslakt på grund av Streptococcus agalactiae, penicillinresistent
Stafylococcus aureus eller Mycoplasma bovis har du möjlighet att få ett efter
skydd motsvarande 100 procent av grundersättningen.
Provtagning vid saneringsslakt
Du har också möjlighet att få ersättning för provtagning och analys med upp till
40 000 kronor per försäkringsår.

Enkel skadeanmälan
För att underlätta för dig vid skadeanmälan har vi möjlighet att med ditt medgivande
ta del av dina provmjölkningsuppgifter hos kokontrollen
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Agria Piroplasmos – tilläggsförsäkring till både kött- och 		
mjölkförsäkringarna
Om du förlorar djur i sjukdomen piroplasmos får du ersättning utan avdrag av själv
risk med upp till 9 000 kronor per djur.

Agria Nöt Veterinärvård – tilläggsförsäkring till både kött- och
mjölkförsäkringarna
Försäkring för den mindre besättningen där du kan få ersättning då veterinär
behandlar djur på grund av klinisk sjukdom eller skada samt för läkemedel. Du kan
som högst får ersättning med 40 000 kronor per år efter avdragen självrisk.

Bonus vid skadefrihet
Agrias besättningsförsäkringar har ett bonussystem, är du skadefri får du bonus.
Som mest kan du få bonus som motsvarar 40 procent rabatt på livförsäkringen.

Agria stödjer forskningen
Agria skapar trygghet för djur och människor. Som ett led i detta arbete avsätter Agria
en del av premieintäkten till forskning inom veterinärmedicin. På agria.se kan du se
inom vilka områden Agria stödjer forskningen.
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Vi hjälper dig att hitta en
försäkring som passar dig.
Prata med ditt Agriaombud
som du hittar på agria.se
eller ring Länsförsäkringar
där du bor.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland
0498-28 18 50 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar
Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00
Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 | Länsförsäkringar Söder
manland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00
Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) Org nr 516401-8003 | Tegeluddsvägen 11–13, Box 70306, 107 23 Stockholm
Tel 0775-88 88 88, fax 08-588 421 80 | info@agria.se | Bankgiro 950-0059

Agria Djurförsäkring 03.2017. Mustasch Utg 2 466-0111

Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och
grödaförsäkring.

