Agria Pentu Henki
ryhmävakuutus
Tuoteseloste

Voimassa 1.1.-31.12.2022

Agria Pentu Henki on maksuton henkivakuutus Suomen
Kennelliittoon rekisteröitäville pentueille. Vakuutus 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.
Vakuutus koskee rekisteröinti-ilmoituksessa
ilmoitettua pentuetta.

ESIMERKKI
Pentue on rekisteröity 6 viikon iässä. 8 viikon
iässä yhdelle pennulle tulee ripuli, joka aiheuttaa
vakavan nestehukan ja pentu menehtyy
sydämenpysähdyksen takia. Koska ripuli on
alkanut vakuutuksen voimassaoloaikana,
vakuutus korvaa.
ESIMERKKI
Pentu menehtyy maksashuntin takia. Koska
kyseessä on synnynnäinen sairaus, vakuutus ei
korvaa.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutusmäärä on enintään 600 € jokaista vakuutuksen piiriin kuuluvaa koiranpentua kohti.
Korvausta maksetaan täyteen vakuutusmäärään,
mikäli pentu menehtyy tai joudutaan eläinlääketieteellisen arvion perusteella lopettamaan vakuutuksen
piiriin kuuluvaan sairauden tai tapaturman
seurauksena.
Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutus ei korvaa, jos pentu menehtyy tai joudutaan
lopettamaan synnynnäisen tai ennen 5 viikon ikää tai
vakuutuksen voimaantuloa alkaneen vian, sairauden tai
vamman seurauksena.
Vakuutus ei myöskään korvaa, jos menehtymisen tai
lopettamisen syynä on parvo (parvovirus), penikkatauti
tai tarttuva maksatulehdus (HCC), tai jos nartulla ja
pennulla ei ole riittävää voimassa olevien suositusten
mukaista rokotussuojaa.
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Korvauksen hakeminen
Korvauksia vakuutuksesta voi hakea kasvattaja, joka
omistaa pennun. Vahinkoilmoitus tehdään Agria
Eläinvakuutukselle vahinkoilmoituslomakkeen kautta
(www.agria.fi/tee-vahinkoilmoitus/agria-pentuhenki-vahinkoilmoitus)
Tarkemmat ohjeet vahinkoilmoituksen tekemiseen
löytyvät Agria Eläinvakuutuksen verkkosivuilta.

Missä ja milloin vakuutus on voimassa?

Erityismääräykset ja rajoitukset

Vakuutus koskee Suomessa tapahtuvia
vakuutustapahtumia.

Ruumiinavaus
Mikäli pentu menehtyy tapaturmaisesti tai sairauteen,
eläinlääkärin täytyy aina pystyä toteamaan kuolinsyy.
Muutoin tarvitaan ruumiinavaus.

Vakuutus on määräaikainen ja voimassa pentueella
aikaisintaan 5 viikon iästä ja päättyy luovutukseen.
Pisimmillään vakuutus on voimassa 12 viikon ikään
saakka, mikäli pentu luovutetaan normaalia
luovutusikää myöhemmin tai se jää kasvattajalle.
Vakuutus ei ole siirrettävissä pennunostajalle,
vaan vakuutusturva päättyy luovutukseen.
ESIMERKKI
Kasvattaja tekee rekisteröinti-ilmoituksen
pentujen ollessa 7 viikon ikäisiä. Kaksi päivää
myöhemmin yksi pennuista menehtyy
tapaturman seurauksena. Vakuutus korvaa.
ESIMERKKI
Yksi pentueen pennuista menehtyy tapaturman
seurauksena 5 viikon iässä. Kasvattaja tekee
rekisteröinti-ilmoituksen pentujen ollessa 6
viikon ikäisiä. Vakuutus ei korvaa kyseisen
pennun menehtymistä, koska pentu on
menehtynyt ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Niissä tapauksissa, joissa Agria ei vaadi ruumiinavausta,
eläinlääkärin tulee tarkastaa pentu ja kirjoittaa todistus
kuolinsyystä. Todistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
vahinkotapahtuman kuvaus, tiedot koiran nimestä,
rodusta ja väristä sekä sirusta tai tunnistenumerosta.
Ruumiinavaus tarkoittaa patologin tekemää kuolleen
eläimen ruumiin makroskooppista ja mikroskooppista
tutkimusta. Emme hyväksy ruumiinavausta, joka on
tehty jäädytetylle tai haudatulle koiralle, tai koiralle,
jonka tutkiminen on jollakin muulla tavalla sopimatonta. Lisätietoja koiran toimittamisesta ruumiinavaukseen
löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

ESIMERKKI
Pentue on rekisteröity 6 viikon iässä. 9 viikon
iässä yksi pentu menehtyy aikuisen koiran
purressa pentua kuolettavasti pihalla.
Kasvattaja vie kuolleen pennun eläinklinikalle,
jossa eläinlääkäri tutkii pennun ja kirjoittaa
todistuksen, jossa hän vahvistaa kuolinsyyn
sekä kirjaa kuvauksen vahinkotapahtumasta,
tiedot koiran nimestä, rodusta ja väristä sekä
sirunumeron (koska pentu on jo sirutettu).
Vakuutus korvaa.
ESIMERKKI
Pentu jää auton alle ja menehtyy. Kasvattaja
hautaa pennun. Vakuutus ei korvaa, sillä
pennulla ei ole vaadittavaa eläinlääkärin
todistusta kuolinsyystä.
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