Agria Kissa
Vakuutus kissanomistajille

Turvallisuutta lä
pi elämän

Voimassa 1.2.2017 alkaen
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Agrian kissavakuutus antaa
turvaa koko elämän ajan
Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne sitten rotukissoja tai kotikissoja. Kattavin vakuutuksemme on kokonaisvaltainen
hoitokuluvakuutus, joka antaa turvallisuutta läpi koko kissan elämän
aina leikkisästä pentuiästä vanhuuteen saakka.

Tässä esitteessä kerromme kuinka vakuutuksemme toimivat
Tämä esite on tuote-esite, ei vakuutusehto. Täydelliset kissavakuutusehdot ja yleiset
sopimusehdot löydät sivuiltamme www.agria.fi/kissa. Halutessasi voit pyytää vakuutus
ehtomme myös postitse asiakaspalvelun kautta tai olemalla meihin yhteydessä sähköpostitse info@agria.fi

Hoitokuluvakuutuksen monet mahdollisuudet
Agrian Hoitokuluvakuutus kattaa kulut eläinlääkärin tutkimuksista, hoidoista ja
lääkityksestä tapaturman tai vahingon kohdatessa. Vakuutus kattaa jopa laajemmat
tutkimukset, kuten magneettikuvaukset, tietokonetomografiat, skintigrafiset tutkimukset, syöpähoidot ja piilevien vikojen hoitamisen.
Tiedämme myös, että mitä vanhemmaksi kissasi elää, sitä todennäköisempää on että
se tarvitsee eläinlääkärin hoitoa. Agrian hoitokuluvakuutus on voimassa koko kissasi
elämän ja korvausmäärä säilyy muuttumattomana kissan iästä riippumatta.
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Agria Hoitokuluvakuutus
Vakuutus korvaa tapaturman tai sairauden aiheuttamia hoitokuluja. Kattavimman
turvan saat vakuuttamalla kissasi ennen kuin se on neljä (4) kuukautta. Voit valita
vakuutusmääräksi 3 000 euroa tai 6 000 euroa. Korvausmäärä pysyy muuttumattomana
koko kissasi elämän ajan.

Esimerkkejä Agria Hoitokuluvakuutuksen korvauksista
Agrian Hoitokuluvakuutus korvaa
Kun kissasi sairastuu tai joutuu tapaturman
kohteeksi, hoito saattaa olla kallista. Agria
Hoitokuluvakuutuksella saat kattavan
suojan, jolloin vältyt yllätyksiltä silloin kun
jotain sattuu tai tapahtuu. Esittelemme tässä
muutamia esimerkkejä siitä, mitä vakuutus
korvaa vahingon sattuessa.

AGRIA KORVAA
SINÄ MAKSAT

DIAGNOOSI

TOIMENPITEEN
HINTA*

AGRIAN
KORVAUS*

SINUN KUSTANNUKSESI
(OMAVASTUU JA %
OSUUS HOITOKULUISTA)

Vieras esine (nielty esine)

1 070 euroa

784 euroa

286 euroa

750 euroa

528 euroa

222 euroa

1 040 euroa

760 euroa

280 euroa

Virtsakiven leikkaus

450 euroa

288 euroa

162 euroa

Kohtutulehdus

822 euroa

586 euroa

236 euroa

Keisarinleikkaus
Liikenneonnettomuus

Yllä olevat esimerkit ovat vahinkoja joita kissoille sattuu päivittäin. Annetut hinnat diagnooseille voivat
vaihdella klinikasta ja ajankohdasta riippuen.
*Esimerkissä käytetty Agria Hoitokuluvakuutusta kiinteällä 90 euron kiinteällä omavastuulla ja 20%:n osuudella
hoitokuluista.
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Omavastuu
Hoitokuluvakuutuksen omavastuu
koostuu sekä kiinteästä omavastuusta,
että prosenttiosuudesta hoitokuluista.
Voit vaikuttaa kustannuksen ja hinnan
suuruuteen valitsemalla itsellesi
sopivimman kiinteän omavastuun
90 euroa tai 160 euroa. Sen lisäksi
valitset joko 20 % tai 30 % osuuden
hoitokuluista jokaista hoitokäyntiä
kohden. Suurempi kiinteä omavastuu
pienentää vakuutuskustannuksia, mutta
osuutesi maksettavista hoitokuluista on
silloin suurempi.
Voit valita seuraavien kiinteiden
omavastuiden väliltä:
§§ 90 euroa
§§ 160 euroa
§§ 500 euroa
Omavastuujakso on 125 päivää, jonka aikana maksat kiinteän omavastuun vain kerran,
riippumatta siitä, käytätkö vakuutusta yhden tai useamman kerran jakson aikana.
Valitsemasi 20%:n tai 30%:n osuuden hoitokuluista maksat kuitenkin jokaisella
hoitokäynnillä.
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Korvaus vahingottomista vuosista
Vahinkovapaat vuodet Agrian asiakkaana suurentavat Agrian korvausosuutta vahingon
sattuessa. Näin ollen sinulle jäävän maksun osuus vahingosta pienenee vahinkovapaiden
vuosien seurauksena. Mikäli kissasi on ollut vahinkovapaa vähintään kahden (2) vuoden
ajan, korvaa Agria suuremman osuuden vahingon sattuessa. Agrian korvaama osuus (4)
vahingottoman vuoden jälkeen on enimmillään 90 euroa.
Huom: korvausta ei makseta jos korvattavat hoitokustannukset eivät ylitä valittua
omavastuuta.

Lisäturvaa Agria Hoitovakuutukseen
Agria Jalostus Hoitokuluvakuutus
Agria jalostus hoitokuluvakuutus on jalostusvakuutus rekisteröityjen rotukissojen
kasvattajille. Jalostusvakuutuksemme antaa sinulle turvaa, kun asiat eivät mene
suunnitelmien mukaan.
Vakuutus korvaa:
Tapaturman tai sairauden aiheuttamia hoitokuluja syntymästä alkaen - aina luovutukseen saakka. Korvaa 3 000 euroon asti/pentue
§§ Piilevät viat -vakuutus kissanpennuille*
§§ Korvaa toisen keisarinleikkauksen*
§§ Naaras- tai uroskissan hedelmällisyystutkimukset*
		 *tarkemmat tiedot vakuutusehdoissa
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Agria Henkivakuutus
Vakuutus korvaa, mikäli kissasi kuolee tai joudutaan lopettamaan sairauden tai
tapaturman takia. Voit ottaa vakuutuksen mikrosirutetulle kissalle, joka on vähintään
6 viikon-, mutta enintään 6 vuoden ikäinen. Korvauksen suuruus määräytyy muun
muassa kissan markkina-arvon – tai ostohinnan mukaan. Kotikissoille korvaus on
enintään 500 euroa.

Lisäturvaa Agria Henkivakuutukseen
Agria Jalostus Henkivakuutus
Agria Jalostus Henkivakuutus on tarkoitettu rekisteröityjen rotukissojen kasvattajille.
Vakuutus antaa turvaa mikäli rotukissasi menettää siitoskykynsä seuraavista syistä:
§§ Hedelmättömyys*
§§ Kastraatio – tietyt diagnoosit*
§§ Perinnöllinen sairaus tai vika*
*tarkemmat tiedot ehdoissa

Agria Piilevät viat-vakuutus
Agria Piilevät Viat-vakuutus sisältyy Agria Jalostusvakuutukseen mutta voidaan ottaa
myös erillisenä vakuutuksena kaikille saman pentueen kissoille. Vakuutusmäärä on
tuolloin 2 000 euroa ja sisältää hoitokuluturvan ja henkivakuutusturvan.
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Hyvä tietää
Ketä vakuutus koskee?
Agria Hoitokulu ja siihen kuuluvat lisävakuutukset koskevat vakuutuksenottajaa
ja muuta henkilöä, joka huolehtii eläimestä, esimerkiksi sijoitusvastaanottaja.
Agria Henki ja siihen kuuluvat lisävakuutukset koskevat vakuutuksenottajaa, joka
on eläimen omistaja. Se koskee myös vakuutuksenottajaa, joka ei ole eläimen omistaja,
mutta jolla on olennainen taloudellinen intressi eläimen suhteen.
Agria Piilevä Vika koskee vakuutuksenottajaa, joka on vakuutuksen kohteena olevan
kissanpennun kasvattaja, ja vakuutetun kissanpennun ostajaa.

Kun otat uuden vakuutuksen Agriasta
Sovellamme vakuutukseen 20 päivän karenssia sairauksien osalta. Lemmikkisi on
kuitenkin vakuutettu tapaturmien osalta jo vakuutuksen ottohetkestä alkaen.

Kun siirrät vakuutusta Agriaan toisesta yhtiöstä
On erittäin tärkeää, että et irtisano entistä vakuutusta ennen kuin Agrian vakuutusturva
on astunut voimaan. Tässä tapauksessa sovellamme n.s. karenssivapautta – kun
vakuutuksesi siirtyy Agriaan katkeamatta toisesta yhtiöstä, emme sovella 20 päivän
karenssia sairauksien osalta. Huomioithan kuitenkin, että voimme asettaa rajoituksia
vanhojen sairauksien osalta vaikka vakuutus siirtyisi katkeamatta Agriaan ja että Agria
ei sano irti vanhaa vakuutusturvaasi edellisestä yhtiöstä.
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Missä vakuutus on voimassa?
Agrian vakuutukset ovat voimassa Suomessa. Tietyt vakuutukset ovat myös voimassa
muissa EU-maissa, Norjassa ja Sveitsissä korkeintaan vuoden ajan laskettuna päivästä,
jolloin on lähdetty Suomesta, ellei vakuutusehdoissa toisin määritellä.

Mitä ei korvata?
Kaikkiin Agrian myymiin vakuutuksiin sisältyy tiettyjä rajoituksia. Esittelemme tässä
ne, joita haluamme erityisesti painottaa. Löydät kaikki rajoitukset vakuutusehdoista.

Vakuutuksemme eivät korvaa:
§§ Sairauksia, vammoja tai muita vikoja, jotka ovat alkaneet tai syntyneet ennen
vakuutuksen voimaantuloa riippumatta siitä, milloin oireet ovat näyttäytyneet ensi
kerran. Eläinlääketieteellinen arvio ratkaisee, milloin sairaus, vahinko tai vika on
syntynyt. Agria Hoitokulu ja Agria Piilevä Vika korvaavat kuitenkin tiettyjä kissojen
piileviä vikoja. Lisää tietoa vakuutusehdoissa.
§§ Tutkimuksen ja hoitomenetelmän tulee olla lääketieteellisesti perusteltuja ja katsottavissa tutkimuksiin perustuvaksi eläinlääketieteeksi (mikä tarkoittaa että sitä tukevat
kliiniset tutkimukset, jotka ovat kansainvälisesti tieteellisesti dokumentoituja).
§§ Ennaltaehkäisevä hoitoa ja käsittelyä kuten rokotus, madotus, kynsien leikkaaminen
tai ennaltaehkäisevä kastraatio ja hammashoito.
§§ Käyttäytymishäiriöitä, luonnevikoja tai muita huonoja tapoja.
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Rotukohtaiset rajoitukset
§§ Persialaisten ja exoticien osalta
ei korvata tutkimus-, hoito- ja
leikkauskuluja, jotka liittyvät
sieraimiin. Näiden rotujen osalta
ei liioin makseta henkivakuutusta,
mikäli kissa kuolee tai se
joudutaan lopettamaan kissan
sieraimiin liittyvien syiden
perusteella.

Terveysselvitys
Vakuutusta ostaessasi sinun tulee
tehdä terveysselvitys, josta käy ilmi
lemmikin nykyinen terveydentila ja
mahdolliset aiemmat sairaudet ja
vammat. Voit toimittaa terveysselvityksen meille kirjallisesti tai
suullisesti tai verkosta vakuutusta
ostaessasi. Terveysselvitys tulee
antaa kissasi läsnäollessa.
Huomaathan, että vakuutus ei korvaa
sairauksia, rakennevikoja, vammoja
tai muita vahinkotapahtumia, joiden
katsotaan olevan synnynnäisiä tai
tapahtuneen tai alkaneen kehittyä
ennen vakuutuksen ottoa.

Eläinlääkärintodistus
Tietyissä tapauksissa vaadimme eläinlääkärintodistuksen ostaessasi vakuutuksen tai
muuttaaksesi vakuutussopimustasi. Eläinlääkärintodistus ei saa olla yli 30 päivää vanha.
Eläinlääkärintodistusta voidaan tarvita muun muassa, jos:
§§ Ostat Jalostus Hoitokulu lisävakuutukseen 6 vuotta täyttäneelle naaraskissalle
§§ Ostat pentueelle Piilevä vika -vakuutuksen
§§ Kissan henkivakuutussumma on yli 1000 €
§§ Kissa on tuotu Pohjoismaiden ulkopuolelta viimeisen 4kk aikana

Tuontikissa
Sinun tulee toimittaa meille Suomessa laadittu eläinlääkärintodistus lemmikistä, joka
on tuotu Suomeen Pohjoismaiden ulkopuolelta alle 4kk ennen vakuutuksenottohetkeä.
Todistus ei saa olla yli 30 vrk vanha.
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Vakuutuksen hinta
Vakuutuksen hinta perustuu rotukohtaisiin vahinkokustannuksiin, eläimen sukupuoleen
ja asuinpaikkaasi. Rotukohtaiset vahinkokustannukset tarkoittavat, että jokainen rotu
vastaa omista kustannuksistaan. Ensimmäisen vakuutusvuoden aikana vakuutuksen
hinta on alhaisempi. Jos hankit vakuutuksen yli 7 vuoden ikäiselle kissalle, tulee
vakuutukseen seniorilisä. Alle 4 kuukauden ikäiset pennut saavat alennuksen, joka
on voimassa ensimmäisen vakuutuskauden ajan.

Vahinkoilmoitus
Voit tehdä vahinkoilmoituksen sähköisesti Minun Agria – palvelussa tai lähettää
vahinkoilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen vahinkoilmoitus@agria.fi. Voit
myös lähettää sen meille postitse osoitteeseen:
Agria Eläinvakuutus
PL 7320
00002 Helsinki

E-lasku
Sinun on mahdollista maksaa vakuutuksesi e-laskulla. Ensimmäisen laskusi saat
kuitenkin aina paperisena. E-laskun voit aktivoida omassa verkkopankissasi saatuasi
ensimmäisen paperilaskun. Valitse omassa verkkopankissasi e-laskuvalikko ja etsi
yrityslistasta Agria Eläinvakuutus.
Huom! Huomaathan että Agrian e-laskua ei ole saatavissa kaikkien pankkien kautta.
Ajankohtaiset tiedot e-lasku pankeistamme löydät Agrian verkkosivuilta www.agria.fi/
maksaminen. Tavoitteemme on, että 2017 vuoden aikana voimme tarjota e-laskunpalvelun kaikkien pankkien kanssa.
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MINUN AGRIA -PALVELUSSA HOIDAT VAKUUTUSASIASI KÄTEVÄSTI

MINUN
AGRIA

Asiakkaanamme saat meiltä enemmän kuin pelkästään hyvän vakuutuksen.
Kirjautumalla Minun Agria-palveluun, pääset lukemaan ja selailemaan vakuutuksiasi,
vahinkoja ja maksuja. Palvelussa voit myös tehdä vahinkoilmoituksesi sähköisesti. Minun
Agria-palvelun saat käyttöön tilaamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan osoitteesta agria.fi

VINKKEJÄ JA NEUVOJA VERKOSSA
Verkkosivuillamme agria.fi jaamme ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa. Täällä saat myös vinkkejä ja
neuvoja kissanomistajille. Verkossa voit myös tilata uutiskirjeemme.

TURVAA ELÄIMILLE JA IHMISILLE
Jotta asiakkaamme saisi parhaan mahdollisen asiantuntijapalvelun ja jotta voimme kehittää
vakuutustemme tarjoamaa turvaa eläimille. Tuemme tutkimusta Agria tutkimusrahaston varoilla.
Lisää tietoa rahastosta löydät sivuillamme agria.fi

PEN T U

Voit saada pentualennuksen

A L E NN

15 % US

Kun vakuutat kissanpentusi ennen
kuin se on 4 kk, saat 15%:n alennuksen ensimmäisenä vakuutuskautena.

Seuraa meitä Facebookissa
Seuraa meitä Facebookissa päivittäin.
Täällä tarjoamme sinulle muun
muassa vinkkejä siitä, miten vahingon
voi ennaltaehkäistä. Samalla voit
osallistua hauskoihin kilpailuihimme.

15 prosentin pentualennus
kun vakuutat pennun alle
4kk ikäisenä*
*Alennus koskee ensimmäistä vakuutuskautta.
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Jos olet kasvattaja, saat parhaan palvelun ja sinulle kuuluvat
alennukset vakuutusedustajiltamme. Heidät löydät sivuiltamme
www.agria.fi/ota-yhteytta/agrian-vakuutusedustajat/
Jos olet kissanomistaja, sinua palvelee
asiakaspalvelumme numerossa 029-1701080,
valinta 1 (8-18 ma-pe).
Puheluhinnat: Soittaminen Agrian 02917-alkuiseen
palvelunumeroon maksaa 8,35 snt/puhelu
+ 14,88 snt/min, sekä lanka- että mobiiliverkosta
soitettaessa. Hinnat sisältävät alv:n (24%).
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Agria Eläinvakuutus on Länsförsäkringar Group AB:n
eläinvakuuttamisen asiantuntijayhtiö. Me autamme sinua
löytämään kissallesi ja sinulle sopivimman vakuutusratkaisun.

