Husdyrforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Møretrygd Gjensidig Forsikring

Produkt: Dyr i landbruket

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår.

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen omfatter storfe. Du kan velge mellom flere typer dekninger, så som slaktedyrforsikring (1), livdyrforsikring (2) og
besetningsforsikring (3). Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som gjelder for din forsikring.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?
For slaktedyrforsikringen:

(1) Slaktedyrforsikring:
Dyr som dør som følge av sykdom
Dyr som må avlives av dyrevernsmessige hensyn
som følge av sykdom eller ulykke
Dyr som har kommet bort
Totalkassasjon av hele dyret på grunn av sykdom
eller ulykke
Rydding, bortkjøring, destruksjon, rengjøring
og desinfieksjon av produksjonslokale etter
erstatningsmessig skade

Skade på grunn av feil eller svakhet dyret hadde da
forsikringen trådte i kraft
Skade ved sykdom som viser symptom mindre enn
30 dager etter at forsikringen trådte i kraft
Skade, eller del av skade, som kan kreves dekket av
offentlige eller private erstatningsordninger
Skade, eller del av skade, som er erstatningsmessig
i henhold til vilkår for landbruksforsikring
Dyr som ikke lar seg fange på utmarksbeite
Utgifter til veterinærbehandling
For livdyrforsikringen:

(2) Livdyrforsikring:
Alt nevnt under (1) Slaktedyrforsikring
Verdien av produksjonsdyr som blir avlivet på
grunn av at bruksverdien er varig nedsatt som
følge av sykdom eller ulykke
(3) Besetningsforsikring:
For ungdyr og hanndyr gjelder alt nevnt under (1)
Slaktedyrforsikring
For kyr og drektige kviger gjelder alt nevnt under
(2) Livdyrforsikring

Tilleggsdekning:
Avbrudd

Alle unntak nevnt under slaktedyrforsikringen
Trespenthet alene blir ikke ansett som
avlivingsgrunn for varig nedsatt bruksverdi
At ku eller kvige kaster foster i siste tredjedel av
tiden de er drektig eller føder dødfødt kalv
At kalv dør eller må avlives av dyrevernsmessige
hensyn før 14 dagers alder
For besetningsforsikringen:
Alle unntak nevnt under slaktedyr- og
livdyrforsikringen

Er det noen begrensninger i
dekningen?
Forsikringen har blant annet følgende begrensninger:
Erstatning ved ryddig, bortkjøring, destruksjon,
rengjøring m.v. er begrenset til et kronebeløp
tilsvarende 20 % av melkekvoten
Ved avbruddserstatning er ansvarstiden begrenset
til 24 måneder
Økning av melkekvoten må meldes Møretrygd.
Hvis dette ikke blir gjort, blir det beregnet
underforsikring i erstatningsoppgjøret

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norge.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og de forsikrede objektene ved nytegning av forsikringen. Hvis du får
kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Møretrygd uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarsel sammen med forsikringsavtalen.

Når begynner og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00:00.
Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved skriftlig melding via moretrygd.no eller på e-post til firmapost@moretrygd.no dersom forsikringsbehovet
faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jfr FAL § 3-6, 1. ledd. Ved flytting av forsikringen skal
varselet inneholde opplysninger om dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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