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

B Agria Slaktgris Katastrof

Det här är försäkringsvillkoret för Agria Slaktgris Katastrof. 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.

B.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i
specialiserade eller integrerade besättningar.

B.2 När försäkringen gäller

Agria förbehåller sig rätten att införa särskilda avtalsvillkor eller
vägra producent fortsatt försäkring vid upprepade skador.

Försärkringen 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. För inköpta
grisar gäller försäkringen från den tidpunkt då grisarna lastats av på
produktionsplatsen. För hemmaproducerade grisar gäller
försäkringen från tio veckors ålder. Försäkringen upphör när djur
slaktas, dock senast vid åtta månaders ålder.

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.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller, om inte annat anges, för försäkringsfall som
inträffar på produktionsplats knuten till adressen på
försäkringsbrevet.

A.3 Viktigt att tänka på







Försäkringen gäller inte för skada som förelegat eller
påbörjats när försäkringen började gälla.
Du ska omedelbart anmäla ändrade förhållanden som kan
antas påverka Agrias risk för försäkringen.
Du ska snarast anlita veterinär om det uppstår störningar i
hälsotillståndet eller andra skadehändelser.
Du är skyldig att lämna alla upplysningar som Agria behöver
ha för att göra en korrekt bedömning av din skada. Agria har
också rätt att hämta in uppgifter direkt från veterinär och
leverantör.
Du måste följa gällande föreskrifter som syftar till att
förebygga eller begränsa skada på djur.

B.4 Försäkrade djur
Försäkringen gäller för din årsproduktion av slaktgrisar under
uppfödning som du har betalat premie för.

B.5 Försäkringsform och försäkringsbelopp
Försäkringen är en liv- och smittskyddsförsäkring som ska omfatta
samtliga insatta slaktgrisar som vistas på samma produktionsplats,
även om djuren har olika ägare eller vistas i olika byggnader inom
samma produktionsplats.
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 betalat och premien du faktiskt har betalt är mindre än tio
procent.

A.4 Skadeanmälan
Om det inträffar något som medför att du har möjlighet att få
ersättning ur försäkringen ska du snarast anmäla skadehändelsen till
Agria, annars kan ersättningen sättas ned delvis eller helt till noll. Du
måste anmäla skadan senast inom sex månader från det att du fick
kännedom om din möjlighet att få ersättning ur försäkringen, annars
förlorar du din rätt till ersättning.

B.5.2 Överbeläggning
Om du vid skadetillfället har fler djur i avdelningen/stallet än vad
som är tillåtet enligt Jordbruksverkets bestämmelser ersätts endast
det tillåtna antalet djur. Om överbeläggningen överstiger 10 procent
drar vi av 25 procent av ersättningen.
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B.6 Försäkringens omfattning

Slutvärdet beräknas enligt aktuellt noteringspris för 85 kilos slaktvikt
och en köttprocent på 58.

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.

Begränsningar: Du får inte ersättning för:

Följande krav (säkerhetsföreskrifter) måste följas. Under varje punkt
finns även särskilda krav. Om du inte följer föreskrifterna kan Agria
helt eller delvis sätta ner ersättningen.






Du ska vara ansluten till av Jordbruksverket godkänt program
för slaktsvinhälsovård.
Grisarna ska vara födda och uppfödda i Sverige.
Grisar som vistas utomhus ska vara vaccinerade mot rödsjuka
enligt Svenska Djurhälsovårdens anvisningar.
Om du använder importerat foder ska du följa svensk
foderlagstiftning.
Du ska ha godkänt larm och reservelverk enligt lagstiftning.



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



djur som omhändertagits av transportör eller slakteri



fler än två grisar vid obduktion



efterlikvid eller andra tillägg.

Undantag: Skadeperioden på 10 dygn kan förlängas till 21 dygn om
din veterinär och Agrias veterinär kommer överens om att det är
skäligt.
B.6.2 Förlust av nyinsatta smågrisar
Du kan få ersättning för smågrisar som dör, skadas eller insjuknar så
svårt att de enligt veterinär måste avlivas. Djuren är då i ett sådant
tillstånd att de enligt veterinärmedicinsk expertis inte kan leva vidare
och att prognosen för tillfrisknande vid vård eller fortsatt vård anses
dålig.

B.6.1 Dör eller avlivas inom 10 dygn
Du kan få ersättning för djur som inom 10 dygn dör, insjuknar eller
skadas så svårt att de enligt veterinär måste avlivas. Djuren är då i ett
sådant tillstånd att de enligt veterinärmedicinsk expertis inte kan leva
vidare och att prognosen för tillfrisknande vid vård eller fortsatt vård
anses dålig.

Krav:


Förlusten ska ske inom 14 dagar efter insättning.



Förlusten måste vara minst fem av de inköpta grisarna som är
levererade från samma besättning, dock lägst fem procent av
dessa.

Krav:


Du ska alltid anlita veterinär så fort djur insjuknar, skadas eller
visar tecken på slöhet eller avmagring. Ett sjukt eller skadat djur
ska fortsätta behandlas av veterinär under sjukdomstiden och
veterinärens föreskrifter ska alltid följas.



Du ska alltid anlita veterinär så fort djur insjuknar, skadas eller
visar tecken på slöhet eller avmagring. Ett sjukt eller skadat djur
ska fortsätta behandlas av veterinär under sjukdomstiden och
veterinärens föreskrifter ska alltid följas.



Vid upprepade dödsfall utan att de bakomliggande orsakerna
säkert kunnat fastställas måste du låta obducera minst två djur.





Vid akuta skador där det på grund av djurskyddsskäl är
nödvändigt med omedelbar avlivning ska detta styrkas av
veterinär eller av två ojäviga vittnen.

Om djur självdör och det inte säkert går att fastställa orsaken till
dödsfallet, eller om det inte går att ställa diagnos, ska minst två
djur obduceras.



Vid akuta skador där det på grund av djurskyddsskäl är
nödvändigt med omedelbar avlivning ska detta styrkas av
veterinär eller av två ojäviga vittnen.

Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som motsvarar de
skadedrabbade djurens värde när skadan hände, samt kostnader för
eventuell obduktion för att fastställa sjukdomen eller skadan.

Ersättning: Du får ersättning med 80 procent av inköpspriset samt
ersättning för kostnader vid eventuell obduktion. Du kan få
ersättning för maximalt två smågrisar vid obduktion.

Djurens värde fastställs med hänsyn till ingångsvärdet, tillväxt och
ålder vid skadetillfället. Vi räknar med en uppfödningstid om 110
dagar.

B.6.3 Helkasseras
Du kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djur skulle bli oväntat
helkasserade i samband med normalslakt på slakteri.

Ingångsvärdet är verifierat inköpspris. Om du har egen uppfödning är
ingångsvärdet aktuellt pris för 30 kilo levande vikt, eller verifierad
högre vikt.

Krav: Grisarna ska slaktas på svenskt slakteri.
Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som motsvarar
medelvärdet för grisarna som är slaktade samtidigt med de kasserade
grisarna. För kasserade grisar som har en slaktvikt under 55 kg kan

Tillväxtvärdet per dag beräknas genom skillnaden mellan
ingångsvärdet och slutvärdet, dividerat med 110 dagar. Om du kan
verifiera att du normalt har en kortare uppfödningstid räknas
värdeökningen per dag på den tiden.

4

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris – Katastrof, den 1 januari 2013

du inte få ersättning. Dessa grisar räknas inte heller med i underlaget
för självrisken.

C Övrigt

Begränsning: Försäkringen ersätter inte om djuret delkasseras eller
om det var i sådant skick när det kom till slakteriet att det inte kunde
tas in för slakt.

C.1 Karenstid
Karenstiden varierar enligt följande:

Försäkringspunkt B.6.1 − B.6.3 samt B.6.5 − B.6.6: Har
ingen karenstid.

Försäkringspunkt B.6.4: Har en karenstid på sex månader
räknat från det datum när besättningen blir fullständigt
friförklarad.

B.6.4 Smittskydd salmonella
Du kan få ersättning när besättningen spärras på grund av salmonella
enligt bestämmelserna i zoonoslagen med tillhörande förordningar.
Krav: Vid saneringsarbetet ska anvisningar och saneringsplan från
av myndighet och förordnad veterinär följas avseende djur,
byggnader och foderanläggningar.

C.2 Självrisker
Försäkringen har olika självrisker för olika försäkringspunkter enligt
nedan:

Försäkringspunkt B.6.1: Självrisken är sju kronor per slaktgris
vid skadetillfället, dock lägst 5 000 kronor. Om skadan inträffar
i stallenhet som ur smittosynpunkt är avskild från resten av
besättningen, beräknas självrisken på antal grisar i den aktuella
stallenheten.
Om du saknar godkänt larm enligt Agrias och Länsförsäkringars
krav för larm och reservelverk, är självrisken 20 procent av den
beräknade ersättningen, dock lägst 10 000 kronor. Om du inte
har något larm är självrisken 40 procent av den beräknade
ersättningen.

Ersättning: Du kan få ersättning med 30 procent av det belopp som
Jordbruksverket, enligt zoonoslagen och förordningar, betalar som
ersättning för bekämpning av salmonella i samband med att
besättningen blir spärrförklarad.
Begränsningar:


Du kan få ersättning under högst 18 månader räknat från
spärrdatum.



För kostnader som avser ombyggnadsarbeten, utbyte av material
och inventarier samt kostnader för normal rengöring av stall,
fläkt- och fodersystem betalas ingen ersättning.



Kostnader och förluster som inte direkt kan hänföras till den
primära djurproduktionen ersätts inte – detta oavsett om sådana
kostnader och förluster ersätts av Jordbruksverket.

B.6.5 Medicinkostnader för behandling av Actinobacillus
pleuropneumoni (APP)
Du kan få ersättning för medicinkostnader vid behandling av akut
pneumoni/pleurit orsakad av Actinobacillus pleuropneumoni.



Försäkringspunkt B.6.3: Självrisken är 1,5 procent av hela den
slaktade omgången.



Försäkringspunkt B.6.2 samt B.6.4 − B.6.6: Har ingen
självrisk.

C.3 Avdrag från ersättningen
För alla skadehändelser gör Agria avdrag från ersättningen för:

mervärdesskatt (moms)

efterlikvid eller andra tillägg

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

ersättning som du fått från en myndighet eller från annan.

Ersättning: Du kan få maximalt 15 kronor per behandlad gris och
omgång.
B.6.6 PRRS
Du kan få ersättning för produktionsförlust när besättningen spärras
på grund av PRRS enligt bestämmelserna i epizootilagen med
tillhörande förordningar.
Ersättning: Du kan få ersättning med 60 procent av det belopp som
Jordbruksverket, enligt epizootilagen och förordningar, betalar som
ersättning för produktionsbortfall i samband med att besättningen blir
spärrförklarad för PRRS.

Allmänna Bestämmelser för Agrias djurförsäkringar och Agrias och
Länsförsäkringars krav för larm och reservelverk hittar du på
agria.se.
Du kan också ringa till Agria på 0775-88 88 88 och beställa via
telefon.

Den sammanlagda ersättningen från Jordbruksverket och Agria kan
maximalt bli 80 procent av den totala kostnaden för
produktionsbortfall.
Begränsning: Du kan få ersättning för produktionsbortfall under
högst 18 månader från spärrdatum.
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