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Det här är Agria Leveransförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för under-
sökning och behandling för olycksfalls-
skador upp till 25 000 kronor för hund och 
katt och 10 000 kronor för smådjur och 
fågel i fem dagar från och med leveransen. 
Har du en hund eller katt är den fasta själv-
risken 1 700 kronor och den rörliga självris-
ken 15 procent. Har du ett annat smådjur 
eller fågel är den fasta självrisken 700 kro-
nor och den rörliga 25 procent.   

Fortsätt håll ditt djur försäkrat

Vill du ha en försäkring som ger trygghet 
hela djurets liv för kostnader för både sjuk-
dom och skador ska du teckna Agrias vete-
rinärvårdsförsäkring så fort som möjligt. 

Kontakt med Agria

Vårt mål är att kontakta dig inom de fem 
dagarna för att hjälpa dig med en försäk-
ring som passar dig och ditt djur. Har du 
frågor innan vi kommit i kontakt med dig 
– hör av dig till din lokala Agriasäljare som 
du hittar på bifogat visitkort eller på agria.se.  

Försäkra och få tips på agria.se

Läs mer om våra försäkringar på agria.se. 
Där hittar du även vår förköpsinformation 
och fullständiga villkor samt tips och råd 
för dig som är nybliven djurägare.

Agrias Leveransförsäkring
Olycksfallsförsäkring i fem dagar – utan kostnad

Agrias Leveransförsäkring gäller för olycksfall från den dag du har fått hem ditt 
djur. Skulle olyckan vara framme är det en kostnadsfri trygghet för dig och din nya 
familjemedlem. Försäkringen gäller i fem dagar från leverans datum. För ett mer 
omfattande skydd rekommenderar vi att du inom dessa fem dagar tecknar Agria 
Veterinärvård som gäller för både sjukdom och olycksfall. 



AGRIAS TELEFONVETERINÄR – TEL 0900-100 51 61 
Kräks djuret eller misstänker du att det mår dåligt av någon annan anledning?  

Vardagar kl 16–24 och helger 7–24 kan du ringa Agrias telefonveterinär för 

att få råd och hjälp att bedöma om du behöver åka till veterinären. Samtalet 

kostar 60 kronor – oavsett längd. Är det upptaget blir du uppringd inom en 

timme. 

FÖRSTA HJÄLPEN I MOBILEN
I vår applikation ”Djurguiden” beskriver vi de vanligaste akuta olycksfallen 

och sjukdomssymtomen för häst, hund och katt och vad du kan göra för 

att minimera och lindra skadan innan ditt djur får hjälp av veterinär. Agrias 

Djurguide är gratis och laddas ner från AppStore respektive Google Play.
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Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur-  och gröda-
försäkring. Vi hjälper dig att hitta en försäkring som passar dig och ditt djur. Prata med 
din Agriasäljare som du hittar på agria.se eller ring vårt kundcenter på 0775- 88 88 88.

Om ditt djur blir skadat

Du hittar all information på agria.se om hur du går tillväga. Du uppger leveransförsäk-
ringens ärendenummer som du får på mejl samma dag som du får hem ditt djur. Du har 
90 dagar på dig att anmäla skadan till oss.


