Husdyrforsikring

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Møretrygd Gjensidig Forsikring

Produkt: Storfe

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 også velge tilleggsdekning for driftstap (avbrudd). Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke
dekninger som gjelder for din forsikring.

Hva dekker forsikringen?
Storfeforsikring:
Erstatter plutselig og uforutsett skade ved:
Dyr som dør som følge av sykdom eller ulykke
Dyr som må avlives av dyrevernsmessige hensyn,
jfr dyrevernloven
Dyr som er stjålet eller har kommet bort på beite
Totalkassasjon ved offentlig kjøttkontroll
Naturskade
Riving, rydding, bortkjøring og destruksjon av
døde dyr, behandling, bortkjøring og destruksjon
av husdyrgjødsel og rengjøring og desinfeksjon av
produksjonslokaler etter erstatningsmessig skade,
herunder tiltak for å fjerne smittestoffer

Tilleggsdekning:
Driftstap (avbrudd)

Hva dekker forsikringen ikke:
For storfeforsikringen:
Tap som følge av kvalitetskontroll på sluttproduktet
Sanering (utslakting av hele eller deler av
besetningen) med mindre den er pålagt av
Mattilsynet
Sykdom oppstått tidligere enn 30 dager etter
forsikringens/dekningsutvidelsens ikraftdato
Mangelfull forsikring av ting eller dyr
Brunst- eller drektighetsproblemer som ikke
skyldes påvist sykdom hos ku eller kvige
At det gjøres forandring på driftsmidler etter en
skade
Sykdom på dyr i karantene
For driftstap (avbrudd) - tilleggsdekning
Driftstap utover 60 dager ved tap av enkeltdyr
Driftstap ved tap av foster/kalv under 3 måneder
etter fødsel
Driftstap som skyldes svikt i strømleveransen
Driftstap som kan henføres til gjenoppføringstid
for bygning som er lengre enn det som er normalt

Er det noen begrensninger i
dekningen?
Forsikringen har blant annet følgende begrensninger:
Ved fjerning av smittestoffer er dekningen
begrenset til 10 % av forsikringssummen for
besetningen
Ved driftstap (avbrudd) er avbruddstiden
begrenset til 24 måneder. Ved driftstap som
følge av pålegg med hjemmel i Matloven, fra
Mattilsynet, er avbruddsstiden begrenset til 12
måneder.

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.

Møretrygd Gjensidig Forsikring		
www.moretrygd.no			
Kongens gate 23				E-post: firmapost@moretrygd.no
6002 Ålesund
Telefon: 70 10 12 50

Org.nr. 838 797 172

