
Agria Pentu Henkivakuutus  
 

Agria Pentu on maksuton henkivakuutus pennuille, 

jotka on rekisteröity Suomen Kennelliittoon.  

 

Voit ottaa pennuillesi Agria Pentu henkivakuutuksen 

vaikka et olisi Agrian asiakas ja vaikka pentujen emä ei 

olisi vakuutettu Agriassa. 

 

Tämä esite on Agria Pentu henkivakuutuksen tuote-

esite, ei vakuutusehto. Täydelliset koiravakuutusehdot 

ja yleiset sopimusehdot löydät sivuiltamme 

www.agria.fi/vakuutus/vakuutusehdot. 

 

 

Ketä vakuutus koskee 
 

Vakuutus koskee kasvattajaa, joka omistaa pennun.  

 

Milloin vakuutus on voimassa 
 

Vakuutus koskee vakuutustapahtumia, jotka tapahtuvat 

vakuutusaikana, ja jotka johtuvat tapaturmasta tai 

sairaudesta, joka on alkanut tänä aikana, ja joka kuuluu 

vakuutuksen piiriin.  

 

Missä vakuutus on voimassa  
 

Vakuutus koskee Suomessa tapahtuvia 

vakuutustapahtumia.  

 

Vakuutetut eläimet 
 

Vakuutus koskee Suomen Kennelliitossa FI- tai ER-

rekisteröityjä pentuja. Vakuutus on voimassa 5 viikon 

iästä alkaen aina luovutukseen asti, kuitenkin 

pisimmillään 12 viikon ikään saakka.  

 

Vakuutusmäärä  
 

Vakuutusmäärä on 600 euroa pentua kohti, ja tämä on 

suurin korvausmäärä, jonka voit saada vakuutuksesta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakuutuksen kattavuus  
 

Henki  
 

Korvausta maksetaan täyteen vakuutusmäärään, jos 

pentu sairastuu sairauden tai vahingoittuu tapaturman 

vuoksi niin pahasti, että se kuolee tai sitä ei 

eläinlääketieteellisen arvion perusteella enää pystytä 

hoitamaan tai se ei voi enää elää, vaan se joudutaan 

lopettamaan.  

 

Erityismääräykset  
 

Pennulle on tehtävä ruumiinavaus, ellei Agria myönnä 

poikkeusta. Ruumiinavaus- ja kuljetuskulut ja tuhkaus 

korvataan aina 500 euroon saakka, jos pentu on kuollut 

tai jouduttu lopettamaan korvauskelpoisen syyn 

perusteella. Ruumiinavaus tarkoittaa kuolleen eläimen 

ruumiin makroskooppista ja mikroskooppista 

tarkastamista patologin toimesta. Emme hyväksy 

ruumiinavausta, joka on tehty jäädytetylle tai 

haudatulle pennulle, tai pennulle, jonka tutkiminen on 

jollakin muulla tavalla sopimatonta. Niissä tapauksissa, 

joissa Agria ei vaadi ruumiinavausta, eläinlääkärin 

tulee tarkastaa pentu ja kirjoittaa kuolinsyytodistus.  

 

Rajoituksia  
 
Karenssiaika  
 

Vakuutuksella ei ole karenssiaikaa.  

 

Yleiset rajoitukset  
 

Korvausta ei makseta, jos pentu on kuollut tai jouduttu 

lopettamaan seuraavista syistä:  

 

• parvo (parvovirus), penikkatauti tai tarttuva 

maksatulehdus (HCC), jos nartulla ja pennulla ei ole 

riittävää voimassaolevien suositusten mukaista 

rokotussuojaa.  

• viat, sairaudet tai vammat, jotka ovat synnynnäisiä tai 

ovat alkaneet pennulla ennen 5 viikon ikää.  

 

Omavastuu  
 

Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.  

http://www.agria.fi/vakuutus/vakuutusehdot

