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Välkommen till Agria Djurförsäkring
Det här är försäkringsvillkoret

A Agria Ung- och Värphöns

Det här är försäkringsvillkoret för Agria Ung- och Värphöns. Om
inte annat har avtalats består dina villkor av tre delar:
försäkringsbrevet, villkoret för den försäkring som du har tecknat
och Allmänna Bestämmelser för Agrias Lantbruksförsäkringar (AB).
Dessutom gäller försäkringsavtalslagen och andra författningar på
området i tillämpliga delar. Om ett villkor i de allmänna
bestämmelserna och ett produktvillkor motsäger varandra, är det
alltid produktvillkoret som gäller.

A.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på
försäkringsbrevet i sin egenskap av ägare till djuren. Försäkringen
gäller inte för ny ägare efter en överlåtelse av djuren.

A.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under
försäkringstiden under förutsättning att följande krav är uppfyllda:
•
Samtliga insatta djur måste vara försäkrade.
•
Anläggningen ska vara ansluten till Svenska Äggs
omsorgsprogram.
•
Anläggningen ska vara ansluten till den obligatoriska
salmonellakontrollen eller godkänd i frivilliga
salmonellakontrollen enligt Jordbruksverkets regler och följa
dessa.
•
Endast foder som uppfyller Svensk Foderlagstiftning får
användas. Inköpta proteinråvaror för hemmablandat foder ska
vara provtagna av säljaren före leverans och negativa avseende
salmonella.
•
Unghöns och kycklingar ska vara producerade av moderdjur i
Sverige och kläckta i Sverige.
•
Unghöns och kycklingar ska vara av marknadsmässigt fullgod
kvalitet.
•
Besättningen måste bestå av minst 1 000 värphöns och/eller
minst 2 500 unghöns per omgång.

Över tiden förändras ibland vissa delar av försäkringsvillkoren.
Sådana eventuella förändringar meddelar vi dig inför en ny
försäkringsperiod i form av ett villkorstillägg. Ett villkorstillägg
som är daterat senare än det här villkoret eller AB ersätter
motsvarande punkter i dessa villkor.

Kontrollera din försäkring
Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du kontrollerar
att uppgifterna är riktiga. 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. Gör du inte det gäller försäkringen i
den omfattning som framgår av försäkringsbrevet.

Viktigt att tänka på
•
•
•
•

•
•

Försäkringen gäller inte för skadefall som förelegat eller
påbörjats när försäkringen trädde i kraft.
Alla djur som hör till samma epidemiologiska enhet måste vara
försäkrade.
Du måste omedelbart anmäla ändrade förhållanden som kan
antas påverka Agrias risk för försäkringen.
Om du av marknadsmässiga skäl har en längre tomhållningstid
än 10 veckor behöver vi ett intyg från packeriet eller
motsvarande som styrker detta. Då kan vi göra ett premieavdrag
för tiden från normal tomhållning till tiden som du fått
rekommenderad från packeriet. Observera att du inte har något
försäkringsskydd under denna tid.
Du är skyldig att följa föreskrifter som är menade att förebygga
eller begränsa en skada.
Agria förbehåller sig rätten att vid upprepade skador hos
uppfödare efter samråd med Svenska Äggs försäkringsgrupp
införa särskilda avtalsvillkor eller vägra fortsatt försäkring.

A.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller, om inte annat särskilt anges, för skada som
inträffar på produktionsplats knuten till adressen på
försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller även för anläggning som arrenderas eller
disponeras av försäkringstagaren.

A.4 Försäkrade djur
Försäkringen omfattar de djur som angivits på försäkringsbrevet.

A.5 Försäkringsform och försäkringsbelopp
Försäkringen är en fullvärdesförsäkring som omfattar samtliga
insatta djur som tillhör samma epidemiologiska enhet.
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A.5.1 Underförsäkring
Om du har fler djur än vad som är försäkrat vid skadetillfället är du
inte fullt försäkrad. Föreligger inte full försäkring är Agrias
ersättningsskyldighet begränsad till så stor del som svarar mot
inbetald premie i förhållande till den premie som skulle ha betalats
för full försäkring.

Ersättning:
Det belopp som Jordbruksverkets betalar ut enligt zoonoslagen och
förordningar i samband med att besättningen blir spärrförklarad för
Salmonella, utgör grunden för din ersättning. Nedan anges vilken
ersättning du får beroende på vilket hälsokontrollprogram du tillhör:
•
För anläggning ansluten till obligatorisk salmonellakontroll är
ersättningen upp till 40 procent av det belopp som
Jordbruksverket betalar.
•
För anläggning som är godkänd i den frivilliga
salmonellakontrollen är ersättningen upp till 30 procent av det
belopp som Jordbruksverket betalar.
•
För anläggning som är godkänd i den frivilliga
salmonellakontrollen för höns med utevistelse är ersättningen
upp till 80 procent av det belopp som Jordbruksverket betalar.

A.6 Försäkringens omfattning
A.6.1 Grundskydd vid sjukdomsutbrott
Du kan få ersättning med ett i förväg fastställt belopp om den
epidemiologiska enheten drabbas av sjukdom och alla djur måste
avlivas.
Krav:
•
Vid förhöjd dödlighet eller misstanke om sjukdom i
besättningen ska du omedelbart kontakta din veterinär.
•
Du måste se till att djur obduceras för att fastställa sjukdom.
•
Din veterinär måste rådgöra med Agrias veterinär innan
avlivning får ske.
•
Alla djur i enheten måste avlivas.
•
Producenten måste följa SVA:s vaccinationsprogram. Även
föräldradjur måste vara vaccinerade enligt SVA:s program.
•
Har besättningen drabbats av Rödsjuka under tidigare omgång
ska nästföljande två omgångar vaccineras mot sjukdomen.

Begränsningar: Du kan inte få ersättning för följande:
•
inbesparade kostnader i samband med spärrförklaringen
•
kostnader för normal rengöring av stall, fläkt eller fodersystem
•
utbyte av material eller inventarier, ombyggnadsarbeten
tillbyggnadsarbeten, rivning, bortförsel eller destruktion av
material
•
arbetskläder eller arbetsredskap
•
kostnader och förluster som inte direkt kan härledas till den
primära djurproduktionen– detta oavsett om sådana kostnader
och förluster ersätts av Jordbruksverket
•
extern handel med ägg
•
packeriverksamhet
•
Agria ersätter produktionsbortfall under högst 12 månader
räknat från spärrdatum.

Ersättning: Du får ersättningen med ett av Svenska Äggs
försäkringsgrupp i förväg fastställt belopp utifrån antal insatta djur i
enheten, produktionsform och djurens ålder när de avlivas.

A.6.3 Smittskydd Newcastle
Du kan få ersättning för produktionsbortfall när besättningen spärras
på grund av Newcastle enligt bestämmelserna i epizootilagen med
tillhörande förordningar.

Begränsningar: Du kan inte få ersättning för foderrelaterade
sjukdomar, sjukdomar som beror på fel på vaccin, teknikfel eller
handhavandefel.
Försäkringen gäller inte för Aviär influensa.

Krav: Vid saneringsarbetet ska anvisningar och saneringsplan av
myndighet och förordnad veterinär följas avseende djur, byggnader
och foderanläggningar.

A.6.2 Smittskydd Salmonella
Du kan få ersättning när besättningen spärrats på grund av
salmonella enligt bestämmelserna i zoonoslagen med tillhörande
förordningar.

Ersättning: Du kan få ersättning med upp till 40 procent av det
belopp som Jordbruksverket, enligt epizootilagen och gällande
förordningar, betalar som ersättning för produktionsbortfall i
samband med att besättningen blir spärrförklarad.

Krav: Följande krav måste vara uppfyllda:
•
Metoden allt-in-allt-ut per hus ska tillämpas. Utslaktning får ske
i omgångar förutsatt att det inte är någon ny insättning av djur
innan djurutrymmet har rengjorts och desinficerats enligt
gällande bestämmelser avseende allt in-allt-utmetoden. Med
rengöring avses noggrann mekanisk rengöring.
•
Vid saneringsarbetet ska anvisningar och saneringsplan av
myndighet och förordnad veterinär följas avseende djur,
byggnader och foderanläggningar.

Begränsningar:
•
Den sammanlagda ersättningen från Jordbruksverket och Agria
kan bli högst 70 procent av det totala produktionsbortfallet som
Jordbruksverket räknat fram.
•
Kostnader och förluster som inte direkt kan härledas till den
primära djurproduktionen ersätts inte – detta oavsett om sådana
kostnader och förluster ersätts av Jordbruksverket.
•
Agria ersätter produktionsbortfall under högst 12 månader från
spärrdatum.
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A.7 Självrisker
Försäkringen har ingen självrisk.

A.8 Karenstider
Försäkringen har ingen karenstid.

A.9 Skadeanmälan
Så snart en skada har hänt (besättningen spärras eller djuren har
insjuknat) ska du anmäla skadan till Agria.
För att anmäla skada ringer du till Agria på 0775-88 88 88.
Skadeanmälan hittar du på agria.se och den ska skickas till Agria
Djurförsäkring, Box 70306, 107 23 Stockholm.
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