
Agria Valp Liv  
 

Agria Valpförsäkring är en premiefri livförsäkring för 

valpar som är registrerade hos Finska Kennelklubben 

(FKK).  

 

Du kan få en Agria Valpförsäkring även om du inte är 

kund hos Agria och även om tiken inte är försäkrad hos 

Agria.  

 

Denna broschyr är Agria Valpförsäkringens 

produktbroschyr, inte villkor. Du hittar fullständiga 

villkor på www.sv.agria.fi/forsakring/villkor/. 

 

Vem försäkringen gäller för  
 

Försäkringen gäller för uppfödare som äger valpen.  

 

När försäkringen gäller 
 

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar 

under försäkringstiden och som har sin grund i ett 

olycksfall eller en sjukdom som har inträffat under 

denna tid och som omfattas av försäkringen.  

 

Var försäkringen gäller 
 

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i 

Finland.  

 

Försäkrat djur  
 

Försäkringen gäller för de valpar som är registrerade 

hos Finska Kennelklubben (FKK). En valp omfattas av 

försäkringen från 5 veckors ålder fram till tidpunkten 

för leverans till en ny ägare, men som längst till att 

valpen har blivit 12 veckor.  

 

Försäkringsbelopp 
 

Försäkringsbeloppet är 600 euro per valp och är den 

högsta ersättning du kan få från försäkringen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försäkringens omfattning  
 

Liv  
 

Ersättning lämnas om valpen genom sjukdom insjuknar 

eller genom olycksfall skadas så svårt att den dör eller 

enligt veterinärmedicinsk bedömning inte kan 

behandlas eller leva vidare utan måste avlivas.  

 

Särskilda bestämmelser  
 

Vi kan medge undantag om en veterinär bedömer att 

hundens dödsorsak är uppenbar. I så fall behöver 

hunden inte obduceras. Du måste kontakta oss för en 

bedömning. Kostnader för obduktion, transport till 

obduktion samt kremering, ersätts utöver 

försäkringsbeloppet med upp till 500 euro, om det är vi 

som har begärt obduktionen. 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.  

 

Begränsningar 
 

Karenstid  
 

Försäkringen har ingen karenstid.  

 

Allmänna begränsningar  
 

Ersättning lämnas inte om valpen dött eller avlivats till 

följd av:  

• hundpest (parvovirus), valpsjuka eller smittsam 

leverinflammation (HCC) om tiken och valpen inte är 

tillräckligt vaccinerad enligt gällande 

rekommendationer.  

• defekter, sjukdomar eller skador som är medfödda 

eller som påbörjats innan valpen blivit 5 veckor.  

 

Självrisk 
 

Försäkringen har ingen självrisk. 

 

http://www.sv.agria.fi/forsakring/villkor/

