Vakuutus
Agria Koirarotuvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Försäkringsaktiebolaget Agria, sivuliike Suomessa
Minkälainen vakuutus on kyseessä?
Agria Koirarotuvakuutus on hoitokuluvakuutus, joka on räätälöity koiran rodun mukaan. Vakuutus korvaa koiran sairaudesta tai tapaturmasta
muodostuneita hoitokuluja.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
3 Eläinlääkärin tutkimuksista, hoidoista ja lääkityksestä aiheutuvia kuluja koiran sairastuessa tai
vahingoittuessa.
3 Eläinlääkärikäyntikuluja, käynnillä tehtyjä
hoitotoimenpiteitä ja laboratoriotutkimuksia.
3 Akuutteja myrkytystiloja ja vieraan esineen
nielemisen.
3 Hoitoon määrätyt reseptilääkkeet.
3 Lopettamis- ja tuhkaamiskuluja.
3 Kuntoutus 300€ tai 600€ per vakuutuskausi,
koiran rodusta riippuen.

Vakuutusmäärä on 3000€ tai 6000€ per vakuutuskausi.
Vakuutusmäärä näkyy vakuutuskirjastasi, ja se on korkein
korvausmäärä, jonka voit saada vakuutuksesta. Mikäli olet
valinnut vakuutusmääräksi 3000€, voit milloin tahansa
vakuutuskauden aikana ostaa 3000€ lisäturvaa, joka on
voimassa kuluvan vakuutuskauden loppuun saakka ja
kattaa vakuutukseen piiriin kuuluvia sairauksia ja tapaturmia, jotka ovat alkaneet lisäturvan oston jälkeen.
Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista ja
vakuutuskirjastasi.

Valittavat lisävakuutukset
– Agria Jalostus Hoitokulu
– Agria Kuntoutus

Mitä vakuutus ei kata?
2 Ennaltaehkäisevää hoitoa.
2 Napatyrää, piilokiveksisyyttä tai häntämutkaa.
2 Käytösongelmia, luonnevikoja tai muita huonoja
tapoja.
2 Reseptivapaita lääkkeitä, vapaankaupan tuotteita,
tarvikkeita ja rehuja.
2 Eläinlääkärin matkoja, koiran kuljetusta tai muita
matkoja.
2 Tarttuvia tauteja, jos koiralla ei ole riittävää voimassaolevien suositusten mukaista rokotussuojaa.

• Vakuutus ei korvaa eläinlääkärin hoitokuluja, mikäli
koiran todetaan olevan terve, eivätkä oireet ole
sairauden tai tapaturman aiheuttamia.
• Vakuutus ei korvaa tutkimus- tai hoitomenetelmiä,
jotka eivät ole eläinlääketieteellisesti perusteltuja ja
perustu eläinlääketieteelliseen näyttöön (mikä tarkoittaa, että niitä tukevat kliiniset tutkimukset, jotka
ovat kansainvälisesti tieteellisesti dokumentoituja).
• Vakuutus ei korvaa sairauksia, vammoja, muita vikoja
tai niiden oireita, jotka ovat alkaneet ennen vakuutuksen ostoa tai karenssin aikana, riippumatta siitä
milloin oireet on havaittu.
Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista ja
vakuutuskirjastasi.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
1 Vahinkotilanteessa korvauksesta vähennetään
valitsemasi kiinteä omavastuu (90€ / 160€ / 500€)
sekä prosenttiosuus (20% / 30%). Kiinteä omavastuu
peritään vain kerran omavastuukauden aikana, joka
on 135 päivää ja alkaa ensimmäisestä korvaukseen
oikeuttavasta eläinlääkärikäynnistä, josta haetaan
korvausta. Prosenttiosuus vähennetään jokaisesta
korvattavasta käynnistä syntyvistä kuluista.

1 Koiran lopettamis- ja tuhkaamiskustannuksista
korvataan enintään 100 € mikäli koira on eläinlääketieteellisen arvion mukaan pitänyt lopettaa ja jos sairaus
tai vamma oikeuttaa korvaukseen.
1 Seuraavia korvataan eritysehtojen mukaisesti:
synnytyskomplikaatiot ja keisarinleikkaus, kastraatio ja
sterilisaatio, implantti, plastiikkakirurginen operaatio
sekä piilevä vika.
jatkuu seuraavalla sivulla

Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista ja
vakuutuskirjastasi.

Rotukohtaiset rajoitukset
– Bostoninterrierin, englannin- ja ranskanbulldoggin
sekä mopsin osalta ei korvata tutkimus, hoito tai
leikkauskuluja, jotka liittyvät henkitorveen, pehmeään
kitalakeen, sieraimiin tai nielun ahtaumiin. Edellä

mainittujen rotujen osalta ei korvata myöskään
hengitystiesairauksia, mikäli niillä todetaan BOAS:iin
(brachycephalic obstructive airway syndrome) viittaavia oireita.
– Shar pein osalta ei korvata silmä-, korva- tai ihosairauksista aiheutuvia tutkimus- ja hoitokuluja.
– Bostoninterrierin, englannin- ja ranskanbulldoggin
sekä chihuahuan osalta korvataan yksi keisarinleikkaus,
jos narttu on todistettavasti synnyttänyt aiemmin
yhden tai useampia pentueita, ja kaikki pentueet ovat
syntyneet ilman keisarinleikkausta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
– Vakuutus on voimassa Suomessa. Se on myös voimassa korkeintaan vuoden ajan muissa EU-maissa,
Norjassa ja Sveitsissä laskettuna päivästä, jolloin on lähdetty Suomesta.

Mitkä ovat velvoitteeni?
– Vakuutuksenottaja on velvollinen antamaan oikeat tiedot lemmikin terveydentilasta ja mahdollisista aikaisemmista sairauksista ja/tai tapaturmista terveysselvityksessä vakuutuksen oston yhteydessä. Agrialla on oikeus pyytää
eläimen hoitohistoriaa asiakkaalta tai suoraan klinikalta ja tarvittaessa asettaa vakuutukseen rajoituksia jälkikäteen
tai alentaa korvausta, jos annetut tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä.
– Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa, jos vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa tapahtuu muutoksia tai ne ovat
virheellisiä.
– Vakuutuksenottaja on velvollinen noudattamaan Agrian vakuutusehdoissa listattuja turvallisuusohjeita lemmikin
vahingoittumisen ehkäisemiseksi tai vahingoittumisen rajoittamiseksi.
– Vakuutuksenottaja on velvollinen auttamaan vahinkotapahtuman selvittämisessä ja toimittamaan kaikki tiedot, joilla
on merkitystä vakuutustapahtuman ja Agrian vastuun määrittämisessä.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
– Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä.
– Vakuutusmaksu voidaan maksaa kerralla tai useammassa erässä. Lasku lähetetään paperilaskuna tai e-laskuna.
– Agrialla on tarvittaessa oikeus vaatia vakuutusmaksun välitöntä maksamista. Tästä on tällöin merkintä
vakuutuskirjassa.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
– Vakuutus on voimassa vakuutuksen ottohetkestä alkaen, ellei toisin sovita.
– Vakuutuksessa on 20 päivän (joissain tapauksissa 12 kuukauden) karenssiaika, ellei toisin mainita. Karenssin aikana
alkaneita tai oireilleita sairauksia ei korvata.
– Vakuutuskausi on yksi vuosi ja vakuutus on jatkuva, ellei toisin sovita. Ensimmäinen vakuutuskausi voi kuitenkin olla
vuotta lyhyempi.
– Vakuutus voidaan pitää voimassa koiran koko elämän ajan.

Miten irtisanon sopimuksen?
– Vakuutuksella on 14 päivän peruutusoikeus. Vakuutussopimusta voi muuttaa tai sen voi irtisanoa milloin tahansa
vakuutuskauden aikana. Vakuutuksen irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti osoitteeseen 
asiakaspalvelu@agria.fi.
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jatkoa edelliseltä sivulta
1 Nivelsairauksia ja hammashoitoa korvataan, jos koira
on vakuutettu Agriassa alle 4kk iässä eikä pentutar
kastuksessa ole niistä merkintöjä
1 MR- ja CT-tutkimuksiin vaaditaan ennakkolupa Agrialta

