
Agria lanserar ny jakthundsförsäkring
Hunden är vår trognaste jaktkamrat. Men jakt innebär också stora risker för våra hundar. Den första september lanseras Agria
Jakthundsförsäkring,  en olycksfallförsäkring som är skräddarsydd för dig som använder din hund under jakt. Den är både en
liv- och veterinärvårdsförsäkring och ersätter dessutom kostnader för medicin och rehabilitering.

Trafikolyckor, vildsvinsangrepp, sår- och stickskador är vanliga orsaker till att hunden skadas eller förolyckas under jakten. Med rätt vård är de
flesta av de hundar som drabbas snart tillbaka i jakten. Men veterinärvården kan bli kostsam. Med Agria Jakthundsförsäkring behöver du inte
stå för hela kostnaden själv om du måste söka vård för din hund i samband med en jaktolycka. 

- I Agria jakthundsförsäkring har vi paketerat olycksfall veterinärvård, medicin och rehabilitering samt en livförsäkring, vilket är en stor trygghet
just under jakten som är extra riskfylld för hunden, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria. 

Försäkringen kan tecknas för jakthundsraser och för blandraser med raser av jakthundstyp. Medlemmar i Svenska Jägareförbundet har 10
procent rabatt och då kostar det under tusenlappen att försäkra hunden. 

- Eftersom försäkringen gäller för olycksfall  kan vi erbjuda samma ersättningsbelopp för veterinärvård som vår bästa enskilda
veterinärvårdsförsäkring men med en lägre årspremie, fortsätter Patrik. Vi vill fylla en viktig nisch så att ingen ska behöva avstå från att
försäkra sin jakthund.

Faktaruta
Med Agria Jakthundsförsäkring får du:
•    En veterinärvårdsförsäkring som ersätter olycksfallsskador med upp till 50 000 kronor per försäkringsår.
•    Ersättning för medicinkostnader med upp till 3 000 kronor och rehabiliteringskostnader med upp till 6 000 kronor - om de är kopplade till
olycksfall eller skador som försäkringen ersätter
•    En livförsäkring som ersätter upp till 10 000 kronor vid dödsfall orsakad av skador eller olycksfall. Den ersätter även om din jakthund blir
stulen eller springer bort.

Veterinärvårdsförsäkringen har en fast självrisk på 2 300 kronor och en rörlig på 15 procent på överskjutande del. Den fasta självrisken gäller
för en 125-dagars behandlingsperiod. 

Agria Jakthundsförsäkring är en färdig paketlösning som inte kan kombineras med någon annan av Agrias hundförsäkringar.

För mer information, kontakta Cecilia Winter, Pr- och pressansvarig Agria Djurförsäkring, 073-964 026 44 eller Patrik Olsson, affärsområdeschef Agria
Djurförsäkring, 070-258 60 13

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur,
lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk
forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.


