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

B.5 Försäkringsbelopp

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

Djurets försäkringsbelopp framgår av försäkringsbrevet och är den
högsta ersättning som kan betalas ur försäkringen. Från och med det
år djuret blir sex år sänks försäkringsbeloppet med 20 procent vid
varje förnyelse. Sänkningen avrundas till jämnt hundratal kronor och
beloppet sänks inte under 400 kronor.

B.6 Försäkringens omfattning
A.2 Kontrollera din försäkring

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.

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.6.1 Dör eller avlivas/slaktas
Du kan få ersättning om djuret dör, insjuknar eller genom olycksfall
skadas så svårt att det 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. Med olycksfall menas ofrivillig, plötslig
yttre händelse.

B Agria Får Enskild /
Agria Get Enskild

Krav: Om ditt djur dör eller avlivas/slaktas gäller följande:
 Avlivning/slakt: Det är alltid veterinär som ska besluta om
avlivning/slakt. Du eller din veterinär måste kontakta Agria innan
djuret avlivas/slaktas. Detta gäller inte vid akuta skador där
omedelbar avlivning är nödvändigt av djurskyddsskäl.
 Obduktion: Har djuret dött utan att de bakomliggande orsakerna
säkert har fastställts måste du låta obducera djuret om inte Agria
medger undantag.
 Destruktion/verifikation: Vid skadefall ska alltid en veterinär
besiktiga djuret och utfärda ett veterinärintyg om inte Agria
medger undantag. Intyget ska innehålla djurets fullständiga
identitetsnummer och en beskrivning av djurets skador. 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.
 Trafikolycka: Vid tåg- eller trafikolycka ska du lämna en utförlig
redogörelse kring olyckan.

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

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
Försäkringen gäller, om inte annat anges, för försäkringsfall som
inträffar på produktionsplats knuten till adressen på
försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även när djuret transporteras
till, ifrån eller vistas på:
 svenskt djursjukhus eller svensk djurklinik
 svensk djurutställning
 betesmark som ägs, arrenderas eller disponeras av
försäkringstagaren.
Undantag: Vid transport till, ifrån eller vistelse på annan plats än
ovan krävs att Agria i förväg godkänt detta.

Ersättning:
 Du får ersättning med ett belopp som motsvarar djurets värde –
dock högst med försäkringsbeloppet.

B.4 Försäkrat djur
Försäkringen omfattar det djur som anges i försäkringsbrevet.
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B.6.5 Varaktig ofruktsamhet bagge/bock
Du kan få ersättning för bagge/bock som, före sex års ålder, enligt
veterinärmedicinsk expertis blivit varaktigt ofruktsam (steril eller
oförmögen att betäcka på grund av skada). När du får ersättning för
varaktig ofruktsam bagge/bock upphör försäkringen att gälla.

Vid avlivning kan du, utöver försäkringsbeloppet, få ersättning för
veterinärens arvode i samband med att djuret döms ut, dock med
högst 800 kronor per utdömt djur – detta under förutsättning att
djuret i övrigt är berättigat till ersättning.
Vid ersatt skada kan du utöver försäkringsbeloppet, få upp till 300
kronor i ersättning för kostnaden för kadaverhämtningen från
Svensk Lantbrukstjänst AB eller motsvarande företag.

Krav: Du måste kunna bevisa att baggen/bocken varit fullt fruktsam
tidigare.

Begränsningar: Du får inte ersättning om djuret dör eller avlivas till
följd av:
 beteenderubbningar, lynnesfel eller nymfomani
 angrepp av varg, björn, lo, järv eller örn (jämför med B.6.6)
 saneringsslakt, det vill säga djur som inte dömts ut på grund av
djurskyddsskäl.

Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som motsvarar
baggens/bockens försäkringsbelopp.
Begränsning: Du får ingen ersättning om det samtidigt med
ofruktsamheten finns avelshygieniska skäl att ta baggen/bocken ur
avel.

B.6.2 Helkasseras vid slakt
Du kan få ersättning för förlorat slaktvärde om djuret skulle bli
oförutsett helkasserat vid normalslakt på slakteri.

B.6.6 Delersättning vid rovdjursskada
Du kan, efter angrepp av fredat vilt (varg, björn, lo, järv eller örn), få
delersättning om ditt djur dödats eller skadats så svårt att det enligt
veterinär måste avlivas.

Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som motsvarar
slaktvärdet baserat på djurets vikt och aktuellt avräkningspris.

Krav: Skadefallet måste styrkas med ett intyg från Länsstyrelsen där
djurets identitetsnummer och det belopp som Länsstyrelsen har
betalat ut framgår.

Begränsning: Försäkringen ersätter inte 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.

Ersättning: Du får ersättning med skillnaden mellan
försäkringsbeloppet och det belopp som Länsstyrelsen betalar ut vid
rovdjursskada.

B.6.3 Kommer bort
Du kan få ersättning om djuret kommit bort och inte återfinns inom
tre månader.

Begränsning: Du får ingen ersättning om det belopp som
Länsstyrelsen har betalat ut överstiger försäkringsbeloppet.

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

C Övrigt

Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som motsvarar djurets
värde – dock högst med försäkringsbeloppet.

C.1 Karenstider
B.6.4 Förlorar lamm/killing
Du kan få ersättning för förlorat lamm/killing efter fullgången
dräktighet om en tacka/get:
 förlorar lamm/killing på grund av förlossningskomplikationer
 föder dött lamm/killing
 föder lamm/killing som inom nio dagar från födseln antingen dör
eller på grund av skada, sjukdom eller medfött fel måste avlivas

Försäkringens karenstid är 20 dagar. Karenstiden gäller inte för
skador som är orsakade av ofrivillig, plötslig yttre händelse.

C.2 Självrisker
Försäkringen har ingen självrisk.

C.3 Avdrag från ersättningen
Krav: Om lamm/killing dör eller avlivas gäller de krav som anges
under B.6.1.

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

Ersättning: Du får ersättning med ett belopp som motsvarar 12
procent av tackans/getens försäkringsbelopp.
Begränsning: Vid tvilling- eller trillingfödsel får du ersättning för
högst två lamm/killingar.
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djuret i ett område som omfattas av det generella
nedgrävningsförbudet
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 har fått från en myndighet eller från annan.

D Agria Får och Get Enskild Samling
Har du minst sex djur som är enskilt försäkrade kan du istället välja
att teckna Agria Enskild Samling och då få rabatt på
försäkringspremien. Du kan även teckna samlingsavtal för färre än
sex djur men då får du ingen rabatt.
De djur som har Agria Enskild Samling är fortfarande enskilt
försäkrade. De enda skillnaderna mot separata försäkringar är att
förfallodagen är gemensam för alla djuren och att de redovisas på ett
gemensamt försäkringsbrev. Nytillkomna djur till ett befintligt
samlingsavtal kan då komma att få en första försäkringsperiod som
är kortare än ett år.
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