Till alla djurutställare
Djurutställning på Elmia den 19–21 oktober 2022
Ditt djur som deltar på utställningen är automatiskt livförsäkrat till marknadsvärdet, dock högst
följande belopp: Mjölkraskalvar (födda 2022) 15 000 kr, Ej dräktiga mjölkraskvigor (födda
2021) 20 00 kr, Dräktiga Mjölkraskvigor 25 000 kr, Mjölkkor 30 000 kr, Kvigkalvar köttras
17 500 kr, Dräktiga köttraskvigor 22 500 kr, Köttraskor 22 500 kr, Tjurkalvar köttras 22 500 kr,
Ungtjurar köttras (födda 2021) 27 500 kr, Köttrastjurar (födda 2020) 35 000 kr respektive Äldre
köttrastjurar (födda 2019 eller tidigare) 45 000 kr.
Försäkringen gäller från och med att djuret lastats i transportfordon för transport till utställningen
till och med avlastning på din gård efter avslutat arrangemang. I försäkringen ingår också ett
skydd mot veterinärvårdskostnader och detta skydd gäller dessutom upp till ett dygn efter hemkomsten.
I tillämpliga delar gäller försäkringen enligt aktuell version av försäkringsvillkoret ”Agria Nöt
Enskild” samt enligt” Allmänna Bestämmelser för Agrias Lantbruksförsäkringar”. Fullständiga
försäkringsvillkor hittar du på www.agria.se.
Översiktligt gäller livförsäkringen om ditt djur oväntat dör, blir stulet eller blir så sjukt att det
enligt veterinär måste avlivas. Tänk på att vid avlivning måste utöver behandlande veterinär
även Agria kontaktas innan avlivning sker (gäller inte vid akuta tillstånd där omedelbar avlivning
är nödvändig av djurskyddsskäl). Telefonnummer till Agria är på vardagar 0775-88 88 88 men
under utställningsdagen nås vi även på direktnumret 070-387 88 48 (tillfälligt telefonnummer
under utställningstiden).
I korthet gäller veterinärvårdsskyddet för veterinärvårdskostnader som uppstår till följd av behandling av akut sjukdom hos det utställda djuret. Även kostnader för receptförskriven medicin
som lämnas ut maximalt ett dygn efter det att djuret kommit hem från utställningen ersätts. Till
skillnad från Agrias vanliga veterinärvårdsskydd gäller skyddet dessutom helt utan självrisk.
Både liv- och veterinärvårdsskyddet gäller utan karens, dock gäller att sjukdom som enligt veterinärmedicinsk bedömning påbörjats innan ilastning på hemgården inte omfattas.
Om ditt djur skulle drabbas av skada ber du någon ansvarig för utställningen eller någon Agriarepresentant om en särskild skadeanmälningsblankett som sedan skickas in till Agria Djurförsäkring, Lantbruksavdelningen, Box 70306, 107 23 Stockholm. Har du några frågor finns vi på plats
under utställningen men du är också välkommen att kontakta oss på telefon 0775-88 88 88 eller
e-post lantbruk@agria.se.

Med vänlig hälsning

Agria Djurförsäkring
Häst- och Lantbruksavdelningen

Dataskyddsförordningen GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla den 25 maj
2018 och ersatte den gamla svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det
nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur
vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats agria.se. Om du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta iså
fall Agria på 0775-88 88 88 eller info@agria.se.
De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling och att förebygga skador. Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.
I första hand använder vi uppgifterna inom Agria men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och organisationer som Agria samarbetar med inom och utanför EU och EES-området.
Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.
Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är Försäkringsaktiebolaget Agria (publ). och organisationer som Agria samarbetar med inom
och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är
skyldiga till det enligt lag. Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar
om dig. Personuppgiftsansvarig är Försäkringsaktiebolaget Agria (publ).

