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Agria Valp Liv är en kostnadsfri försäkring för
valpkullar som registreras hos Finska Kennelklubben.
Försäkringen 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. Försäkringen gäller för valpkullen som
angetts i registreringsanmälan.

Vad ersätts av försäkringen?

EXEMPEL
Valpkullen har registrerats vid 6 veckors ålder.
Vid 8 veckors ålder får en valp diarré som
orsakar kraftig uttorkning och valpen avlider på
grund av hjärtstopp. Eftersom diarrén har
börjat inom försäkringens giltighetstid,
försäkringen lämnar ersättning.
EXEMPEL
Valpen avlider till följd av porta-cava shunt
(levershunt). Eftersom detta är en medfödd
sjukdom, lämnar försäkringen ingen ersättning.

Försäkringsbeloppet är högst 600 euro per valp som
omfattas av försäkringen.
Ersättning lämnas upp till försäkringsbeloppet om
valpen avlider eller enligt veterinärmedicinsk
bedömning måste avlivas till följd av en sjukdom eller
skada som omfattas av försäkringen.
Försäkringen har ingen självrisk.

Vad ersätts inte av försäkringen?
Försäkringen ersätter in om valpen dött eller avlivats
till följd av hundpest (parvovirus), valpsjuka eller
smittsam leverinflammation (HCC), eller om tiken och
valpen inte har tillräckligt vaccinationsskydd enligt
gällande rekommendationer.
Försäkringen ersätter inte heller om valpen dött eller
avlivats till följd av defekter, sjukdomar eller skador
som är medfödda eller som anses ha börjat innan
valpen fyllt 5 veckor eller före försäkringen trätt i
kraft.
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Skadeanmälan
Uppfödaren som äger valpen kan ansöka om ersättning
från försäkringen. Skadeanmälan görs till Agria
Eläinvakuutus via skadeanmälningsblanketten (www.
sv.agria.fi/anmal-skada/agria-valp-liv-skadeanmalan)
Mer information om skadeanmälan finns på Agria
Eläinvakuutus webbsida.

Var och när gäller försäkringen?

Särskilda bestämmelser och begränsningar

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i
Finland.

Obduktion
Om valpen avlider på grund av sjukdom eller skada,
måste en veterinär alltid kunna fastställa dödsorsaken. Annars krävs en obduktion.

Försäkringen är tidsbegränsad och gäller för
valpkullen tidigast från och med 5 veckors ålder och
slutar vid leverans. Försäkringen gäller som längst till
12 veckors ålder om valpens leverans är senare eller
om den stannar hos uppfödaren.
Försäkringen kan inte föras över till valpköpare utan
försäkringsskyddet tar slut vid leverans.
EXEMPEL
Uppfödaren gör registreringsanmälan när
valparna är 7 veckor gamla. Två dagar senare
avlider en av valparna till följd av ett olycksfall.
Försäkringen lämnar ersättning.
EXEMPEL
En valp avlider till följd av ett olycksfall vid 5
veckors ålder. Uppfödaren gör registreringsanmälan när valparna är 6 veckor gamla.
Försäkringen lämnar inte ersättning eftersom
valpen har avlidit innan försäkringen trätt i
kraft.

I de fallen då Agria inte kräver obduktion, måste
veterinären undersöka valpen och skriva ett intyg på
dödsorsaken. Intyget måste innehålla en beskrivning
av skadehändelsen, uppgifter om hundens namn, ras
och färg samt eventuella chip- eller ID-nummer.
Med obduktion menas en av en patolog utförd
makroskopisk och mikroskopisk undersökning av det
döda djurets kropp. Vi godkänner inte obduktion som
är gjord på en hund som varit fryst, nedgrävd eller på
annat sätt är olämplig att undersöka. Mer information
om djurets obduktion hittar du på Livsmedelsverkets
webbsida.

EXEMPEL
Valpkullen har registrerats vid 6 veckors ålder.
Vid 9 veckors ålder blir en av valparna biten av
en vuxen hund ute på gården och valpen avlider.
Uppfödaren tar valpen till veterinären där
veterinären skriver ett intyg som bekräftar
dödsorsaken och innehåller en beskrivning av
händelsen samt uppgifter om valpens namn, ras
och färg samt chipnummer (eftersom valpen är
redan chippad). Försäkringen lämnar
ersättning.
EXEMPEL
Valpen blir påkörd av en bil och avlider.
Uppfödaren begraver valpen. Försäkringen
lämnar inte ersättning eftersom valpen inte har
ett veterinärintyg på dödsorsaken som krävs
för ersättning.
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