Försäkring
Agria Valp Liv
Hund
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Försäkringsbolaget Agria, filial i Finland
Vilken försäkring handlar det om?
Agria Valp Liv är en gruppförsäkring som Agria Eläinvakuutus erbjuder åt Finska Kennelklubben. Försäkringstagaren är Finska Kennelklubben
och de försäkrade är uppfödare som gör en registreringsanmälan för en valpkull i Omakoira-tjänsten eller vars registrering har mottagits via
posten hos Finska Kennelklubben.

Vad ingår i försäkringen?

Se villkoren för fullständig information.

3 Ersättning lämnas upp till försäkringsbeloppet om
valpen avlider eller enligt veterinärmedicinsk bedöm
ning måste avlivas till följd av en sjukdom eller skada
som omfattas av försäkringen.
3 Försäkringsbeloppet är 600 euro per valp och är den
högsta ersättning du kan få från försäkringen.
3 Försäkringen har ingen självrisk.

Vad ingår inte i försäkringen?
Ersättning lämnas inte om valpen dött eller avlivats till
följd av:
2 Hundpest (parvovirus), valpsjuka eller smittsam
leverinflammation (HCC) om tiken och valpen inte
är tillräckligt vaccinerad enligt gällande rekommen
dationer.

Finns det några begränsningar vad
försäkringen täcker?
1 Försäkringen gäller för valpkullen som angetts i
registreringsanmälan.
1 Valpen måste alltid obduceras, om inte Agria medger
undantag.
1 Försäkringen ersätter inte kostnader för obduktion om
hunden har obducerats av någon annan än en patolog.
1 Försäkringen ersätter inte kostnader för obduktion
som är gjord på en hund som varit fryst, nedgrävd eller
på annat sätt är olämplig att undersöka.

2 Defekter, sjukdomar eller skador som är medfödda
eller som påbörjats innan valpen blivit 5 veckor eller
före försäkringen trätt i kraft.
Se villkoren för fullständig information.

Se villkoren för fullständig information.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Finland.

Vilka är mina skyldigheter?
•
•
•

Iaktta säkerhetsföreskrifter som listas i försäkringsvillkoren för att förebygga eller begränsa skada på djuret.
Medverka till utredningen av skadehändelsen och lämna all information av betydelse för bedömningen av försäk
ringsfallet och av Agrias ansvar.
Alltid skicka valpen till patologen för obduktion, om inte Agria har megdett undantag. Obduktion måste göras
enligt Agrias definition i del ”Finns det några begränsningar vad försäkringen täcker?”.

När och hur skall jag betala?
Försäkringen är kostnadsfri.

När börjar och slutar försäkringen?
•
•

Valpkullens försäkringsskydd gäller när valpkullens registreringsanmälan i OmaKoira-tjänsten har slutförts eller
när Finska Kennelklubben har mottagit registreringsanmälan via posten, dock tidigast från 5 veckors ålder.
Försäkringen gäller fram till leverans, dock som längst till som längst till 12 veckors ålder.

Kan jag ångra köpet och hur skall jag säga upp avtalet?
•
•

Eftersom försäkringen är kostnadsfri och tidsbegränsad, försäkringen avslutas automatiskt när tiden är ute (när
valpen fyller 12 veckor) eller vid leverans till ny ägare om den sker tidigare.
Försäkringen behöver inte sägas upp.

