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Om Gjensidige Försäkring

Kundtjänst

Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag som är
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Fax 08-753 61 71
E-post: foretag@gjensidige.se
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byggt av kunder, för kunder. Koncernen är noterad på Oslo Börs.
I snart 200 år har vi anställt eldsjälar som arbetar för att säkra
kunders liv, hälsa och egendom. Vi har cirka 3 400 medarbetare
och erbjuder sakförsäkring i Norge, Danmark, Sverige och Baltikum.
I Norge erbjuds också bank, pension och sparande. Intäkterna 2013
var 21 miljarder NOK och de totala tillgångarna utgjorde 109
miljarder NOK.

Tilläggs villkor
Gäller från 2017-01-01

Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till villkor GLB600
Djur – Nöt, mjölk och kött.

Lantbrukstjänst eller motsvarande företag. Du får endast gräva
ner ett dött djur i områden som inte omfattas av det generella
nedgrävningsförbudet.

De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket
innebär att numrering inte alltid är löpande.

11. Självrisk och karenstid
Självrisk

Vad försäkringen gäller för
Genom detta tillägg kan du få ersättning få ersättning för djur som
dör eller så svårt insjuknar att det enligt veterinär måste avlivas på
grund av sjukdomen piroplasmos (babesios).
Försäkringsomfattningen framgår av försäkringsbrevet.

8. Vad försäkringen gäller för
Du kan få ersättning för djur som dör eller så svårt insjuknar att det
enligt veterinär måste avlivas på grund av sjukdomen piroplasmos
(babesios).

Försäkringen har ingen självrisk.

Karenstid
Försäkringen har en karenstid på tio dagar räknat från
nyteckningsdatum. Försäkringar som nytecknas under perioden 1
april till 1 november har en karenstid som sträcker sig över hela
resterande del av kalenderåret – detta om inte veterinär skriftligen
kan intyga att inga kända fall av piroplasmos har förekommit i
besättningen eller området under året.

13. Ersättning
• För ko får du ersättning med 7 500 kronor.
• För ung- och handjur får du, beroende av djurets ålder,

Begränsningar:
• Du får endast ersättning för foster om dräktigheten kan styrkas
med seminrapport eller betäckningsjournal.
• Du får ersättning med högst ett veterinär- eller obduktionsintyg
per skadetillfälle.
• Djur som inte uppfyller kraven för ersättning i denna
tilläggsförsäkring skaderegleras mot försäkringsvillkoren GLB600
Djur – Nöt, mjölk och kött.

ersättning med en viss procent av 7 500 kronor enligt tabellen
under.
• För foster till ko som dör eller avlivas i sjunde
dräktighetsmånaden eller senare får du ersättning med 900
kronor.
• För veterinär- eller obduktionsintyg för att ställa diagnos får du
ersättning med upp till 500 kronor (gäller även om piroplasmos
inte kunnat diagnostiserats).
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Ersättningsbelopp

• Diagnosen måste vara helt säkert fastställd av veterinär och

Ersättningsbeloppet för en ko är 7 500 kronor. För ett ung- eller

veterinären måste intyga att alla andra möjliga sjukdomsorsaker

handjur är ersättningsbeloppet lika med en viss procent av 7 500

är uteslutna – vid oklarhet måste djur obduceras.

kronor beroende av ungdjurets ålder enligt följande:

• Djur som inte sänts till slakteri, inte slaktats hemma eller inte
skickats till obduktion ska alltid sändas till destruktion via Svensk
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Ovan angivna åldrar avser uppnådd ålder. En kalv som till exempel är en månad och 29
dagar gammal räknar vi här som en månad gammal. Summan av ersättningsbeloppen
för kor och ungdjur är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen.
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