Vakuutus
Agria Pentu Henki
Koira
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Försäkringsaktiebolaget Agria, sivuliike Suomessa
Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Agria Pentu Henki on Agria Eläinvakuutuksen Suomen Kennelliitolle tarjoama ryhmävakuutus. Vakuutuksenottaja on Suomen Kennelliitto ja
vakuutettuja ovat kasvattajat, jotka tekevät pentueen rekisteröinti-ilmoituksen OmaKoira-palvelussa tai joiden pentuetta koskevan
rekisteröinti-ilmoituksen Suomen Kennelliitto on vastaanottanut postitse.

Mitä vakuutus kattaa?

Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

3 Korvausta maksetaan täyteen vakuutusmäärään,
mikäli pentu menehtyy tai joudutaan eläinlääketieteellisen arvion perusteella lopettamaan vakuutuksen
piiriin kuuluvan sairauden tai tapaturman
seurauksena.
3 Vakuutusmäärä on 600 euroa pentua kohti ja se on
enimmäiskorvausmäärä mitä vakuutuksesta voidaan
korvata.
3 Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei korvaa, jos pentu on kuollut tai jouduttu
lopettamaan seuraavista syistä:
2 Parvo (parvovirus), penikkatauti tai tarttuva maksatulehdus (HCC), jos nartulla ja pennulla ei ole riittävää
voimassaolevien suositusten mukaista rokotussuojaa

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
1 Vakuutus koskee rekisteröinti-ilmoituksessa
ilmoitettua pentuetta.
1 Ruumiinavaus tulee tehdä aina, ellei Agria ole myöntänyt poikkeusta.
1 Vakuutus ei korvaa ruumiinavauksen kustannuksia
mikäli ruuminavauksen on suorittanut muu kuin
patologi.
1 Vakuutus ei korvaa mikäli ruumiinavaus on tehty
pakastetulle, jäädytetylle tai haudatulle pennulle, tai
pennulle, jonka tutkiminen on jollakin muulla tavalla
sopimatonta.

2 Viat, sairaudet tai vammat, jotka ovat synnynnäisiä,
ovat alkaneet pennulla ennen 5 viikon ikää tai ennen
vakuutuksen voimaantuloa.
Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus koskee Suomessa tapahtuvia vakuutustapahtumia.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• Pelastamis- ja suojeluvelvollisuuden noudattaminen
• Vahinkotapahtuman selvittämisessä kaikin tavoin Agrian avustaminen
• Auttaa vahinkotapahtuman selvittämisessä ja toimittamaan kaikki tiedot, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja
Agrian vastuun määrittämisessä.
• Toimittaa menehtynyt pentu ruumiinavaukseen patologille aina, ellei Agria ole myöntänyt poikkeusta. Ruumiinavaus
tulee tehdä Agrian määrittelemällä tavalla kohdassa ”Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?”.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutus on maksuton.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
• Pentueen vakuutusturva on voimassa, kun pentueen rekisteröinti-ilmoitus OmaKoira-palvelussa on tehty tai kun
Suomen Kennelliitto on vastaanottanut pentuetta koskevan rekisteröinti-ilmoituksen postitse, kuitenkin
aikaisintaan 5 viikon iästä alkaen.
• Vakuutus on voimassa luovutukseen asti, kuitenkin pisimmillään 12 viikon ikään saakka.

Miten irtisanon sopimuksen?
• Koska vakuutus on maksuton ja määräaikainen, vakuuturva päättyy viimeistään määräajan kuluttua (kun pentu on 12
viikkoa) itsestään tai silloin, kun pentu luovutetaan uudelle omistajalle, mikäli se tapahtuu aikaisemmin.
• Vakuutusturvaa ei tarvitse irtisanoa.

