Försäkringsvillkor Agria
Gris Besättning
Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris – Besättning, den 1 januari 2013

Innehåll
A
A.1
A.2
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.5.1
B.5.2

Välkommen till Agria Djurförsäkring ............................... 3
Det här är försäkringsvillkoren ............................................ 3
Kontrollera din försäkring .................................................... 3
Agria Gris Besättning....................................................... 3
Vem försäkringen gäller för................................................. 3
När försäkringen gäller ....................................................... 3
Var försäkringen gäller ....................................................... 3
Försäkrade djur .................................................................. 3
Försäkringsform och försäkringsbelopp .............................. 3
Underförsäkring .................................................................. 3
Försäkringsbelopp .............................................................. 3

B.6
B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.6.5
C
C.1
C.2
C.3
D

2

Försäkringens omfattning ................................................... 3
Dör eller avlivas/slaktas ...................................................... 3
Kommer bort ...................................................................... 4
Helkasseras vid slakt.......................................................... 4
Dräktighets- och digivningstillägg ....................................... 4
Smittskydd mul- och klövsjuka, svinpest, och mjältbrand .... 4
Övrigt ................................................................................ 4
Karenstider......................................................................... 4
Självrisker .......................................................................... 4
Avdrag från ersättningen .................................................... 5
Definitioner ....................................................................... 5

Försäkringsvillkor Agria Gris – Besättning, den 1 januari 2013

A Välkommen till Agria Djurförsäkring
A.1 Det här är försäkringsvillkoren

B.5 Försäkringsform och försäkringsbelopp

Det här är försäkringsvillkoret för Agria Gris besättning. Om inte
annat har avtalats består dina villkor av tre delar:
försäkringsbrevet, villkoren för den försäkring som du har tecknat
och Allmänna bestämmelser för Agrias djurförsäkringar. Dessutom
gäller försäkringsavtalslagen och andra författningar på området i
tillämpliga delar.

Försäkringen är en liv- och smittskyddsförsäkring som ska omfatta
samtliga djur i besättningen som fyllt åtta månader men inte sex år.
B.5.1 Underförsäkring
Om det finns fler djur i besättningen än vad som är försäkrade är
besättningen underförsäkrad. Vid skada minskar vi i så fall
ersättningen proportionerligt i förhållande till underförsäkringens
storlek. Ersättningen minskar inte om skillnaden mellan premien du
borde ha betalt och premien du faktiskt har betalt är mindre än tio
procent.

A.2 Kontrollera din försäkring
Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du kontrollerar
att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med den försäkring du
har ansökt om. Var uppmärksam på att det i försäkringsbrevet kan
finnas texter som begränsar eller utökar villkorens omfattning. Om
någon uppgift är felaktig måste du snarast kontakta Agria och påtala
felet.

B.5.2 Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet för en sugga eller galt framgår av
försäkringsbrevet.

B.6 Försäkringens omfattning

B Agria Gris Besättning

Under denna punkt får du reda på vilka förutsättningar och särskilda
krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen ska omfattas
av försäkringen. Här framgår också de ersättningsnivåer och
begränsningar som gäller. Eventuell självrisk dras från ersättningen
enligt punkt C.2.

B.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller, om inte annat särskilt anges, för den som anges
på försäkringsbrevet och är ägare till besättningen. Försäkringen
gäller inte för ny ägare efter en överlåtelse av besättningen.

B.6.1 Dör eller avlivas/slaktas
Du kan få ersättning om djur dör, insjuknar eller genom olycksfall
skadas så svårt att de enligt veterinär måste avlivas/slaktas. Djuret är
då i ett sådant tillstånd att det enligt veterinärmedicinsk expertis inte
kan leva vidare och att prognosen för tillfrisknande vid vård eller
fortsatt vård anses dålig.

B.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för försäkringsfall (enligt B.6) som inträffar
under ansvarstiden och som har sin grund i en händelse som inträffat
under ansvarstiden och som omfattas av försäkringen.

B.3 Var försäkringen gäller

Krav: Om ditt djur dör eller avlivas/slaktas gäller följande krav:

Försäkringen gäller, om inte annat anges, för försäkringsfall som
inträffar på produktionsplats knuten till adressen på
försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även när ett djur som hör till
besättningen transporteras till, ifrån eller vistas på svenskt
djursjukhus eller svensk djurklinik.



Avlivning/slakt: Det är alltid veterinär som ska besluta om
avlivning eller slakt (gäller inte vid akuta skador där omedelbar
avlivning är nödvändig av djurskyddsskäl).



Obduktion: Vid upprepade dödsfall utan att de bakomliggande
orsakerna säkert kunnat fastställas måste du låta obducera döda
djur.



Destruktion/verifikation: Djur som inte sänts till slakteri, inte
slaktats hemma eller inte skickats till obduktion ska alltid
sändas till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst AB eller
motsvarande företag. Du får endast gräva ner ett dött djur i
områden som inte omfattas av det generella nedgrävningsförbudet. Om du grävt ner ett djur måste dödsfallet kunna
verifieras av två ojäviga vittnen som skriftligen ska intyga att de
sett det döda djuret.

B.4 Försäkrade djur
Försäkringen omfattar det antal djur som anges i försäkringsbrevet
och som tillhör den försäkrade besättningen. Djuren delas in i två
huvudgrupper:



Grupp 1: Avelssuggor över åtta månaders ålder men inte sex år
Grupp 2: Avelsgaltar över åtta månaders ålder men inte sex år.
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Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som motsvarar de
skadedrabbade djurens värde – dock högst med de skadedrabbade
djurens respektive försäkringsbelopp.



det maximala dräktighets- och digivningstillägget 2 160 kronor
uppnås vid 90 dagars dräktighetsstadium och kvarstår till och
med tio dagar efter grisningen



från och med elva dagar efter grisning minskas det maximala
dräktighetstillägget med 72 kronor per dag fram till och med 40
dagar efter grisning då tillägget upphör helt.

Begränsningar: Du får inte ersättning om djuret dött eller avlivats
till följd av:


beteenderubbningar, lynnesfel eller nymfomani



angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn



saneringsslakt, det vill säga djur som inte dömts ut på grund av
djurskyddsskäl.

Begräsning: Du får inte ersättning om djuret dött, avlivats eller
slaktats till följd av:

B.6.2 Kommer bort
Du kan få ersättning om ett djur kommer bort och inte återfinns inom
tre månader.



beteenderubbningar, lynnesfel eller nymfomani



angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn



saneringsslakt utan kliniska tecken på sjukdom

B.6.5 Smittskydd mul- och klövsjuka, svinpest, och
mjältbrand
Du kan få ersättning när besättningen spärrats på grund av mul- och
klövsjuka, svinpest och mjältbrand.

Krav: Du måste snarast anmäla försvinnandet till polisen, söka efter
djuret och annonsera efter det.

Krav:

Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som motsvarar djurets
värde – dock högst med försäkringsbeloppet.
B.6.3 Helkasseras vid slakt
Du kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djuret skulle bli
oförutsett helkasserat vid normalslakt på slakteri.



Hela besättningen måste vara försäkrad.



Agria ersätter endast när hela besättningen avlivas till följd av
ett myndighetsbeslut.

Ersättning: Du kan få ersättning för förlorade värden för djur som
måste avlivas enligt myndighetsbeslut. Agria ersätter med det
marknadsvärde som var aktuellt dagen innan spärr – dock högst med
4 000 kronor per djur.

Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som motsvarar
slaktvärdet baserat på djurets vikt och aktuellt avräkningspris.
Begränsning: Försäkringen ersätter inte vid delkassation, om djuret
slaktats hemma eller om det var i sådant skick när det kom till
slakteriet att det inte kunde tas in för uppslaktning.

Begränsning: Ersättningen minskar med samma summa som en
myndighet eller annan betalar ut.

B.6.4 Dräktighets- och digivningstillägg
När en sugga eller gylta är ersättningsberättigad enligt punkt B.6.1
kan du, utöver försäkringsbeloppet, få ersättning för värdet av fostren
eller smågrisarna.

C Övrigt

Krav:

Karenstiden varierar enligt följande:

Försäkringspunkt B.6.1 – B.6.4 har ingen karenstid.

Försäkringspunkt B.6.5 har en karenstid på 20 dagar räknat
från försäkringens begynnelsedag.



försäkringsmomentet ”Dräktighets- och digivningstillägg”
måste vara tecknat som ett särskilt tillägg till försäkringen
(framgår i så fall av försäkringsbrevet)



suggan eller gyltan måste ha dött eller avlivats efter den 31:a
dräktighetsdagen, men innan 40 dagar efter grisning.

C.1 Karenstider

C.2 Självrisker
Självrisken varierar enligt följande:

Försäkringspunkt B.6.1 – B.6.4: Kan gälla med eller utan
självrisk.

Försäkringspunkt B.6.5: Har ingen självrisk.

Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som bestäms av
tidpunkten för skadefallet. Ersättningen beräknas enligt nedan:


sugga eller gylta som vid skadetillfället befinner sig i 31 – 90
dagars dräktighetsstadium ersätts med 36 kronor per dag under
denna period fram till skadetillfället
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C.3 Avdrag från ersättningen
För alla skadehändelser gör Agria avdrag från ersättningen för:

mervärdesskatt (moms)

eventuellt utvunnet slaktvärde. Om djuret slaktats hemma gör vi
avdrag med ett belopp som motsvarar värdet av vad som tagits
tillvara eller kunnat tas tillvara

vad kadaverhämtningen (enligt aktuell prislista från Svensk
Lantbrukstjänst AB) skulle ha kostat om du grävt ner det döda
djuret i ett område som omfattas av det generella
nedgrävningsförbudet

eventuell självrisk

skillnaden mellan försäkringsbeloppet och det verkliga värdet
om försäkringsbeloppet är väsentligt högre

premie och övriga fordringar som har förfallit till betalning men
som du inte har betalat

ersättning som du fått från en myndighet eller från annan.

D Definitioner
Nedanstående definitioner av ord och begrepp gäller i detta
försäkringsvillkor, oavsett om samma ord och begrepp definieras
annorlunda i något annat sammanhang.
Besättning
Alla djur som vistas vid samma produktionsplats – detta även om
djuren har olika ägare eller vistas i olika byggnader på
produktionsplatsen.
Besättningsvärde
Summan av de försäkrade djurens försäkringsbelopp. Besättningsvärdet framgår av ditt försäkringsbrev.
Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet för varje enskilt djur, vilket framgår av ditt
försäkringsbrev.
Olycksfall
Ofrivillig, plötslig yttre händelse.
Skadehändelse
Händelse som omfattas av försäkringen.
Självrisk
En försäkring med självrisk har en självrisk på ett visst antal procent
av besättningsvärdet. Självrisken, som är en årssjälvrisk, avser ett
försäkringsår och inte kalenderår. Eventuell självrisk framgår av ditt
försäkringsbrev. Om försäkringen har en självrisk är den lägsta
självrisk som dras från ersättningen 500 kronor.
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