ASSEGURANÇA AGRÀRIA COMBINADA (Pla 2022)
Producte: Boví de producció i reproducció – Línia 401
Document d'informació sobre el producte d’assegurança
Entitat asseguradora: Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados S.A.
Entitat subscriptora:
Registrada a:

Núm. Autorització:

Aquesta assegurança es contracta a través de l'entitat subscriptora en règim de coassegurança amb totes les asseguradores que
integren l'AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS, S.A.
(AGROSEGURO) com a gestora del Sistema. Aquest document és un resum de les cobertures i exclusions principals que, en
general, ofereix el producte i no constitueix una proposta ajustada a les necessitats del client. La informació precontractual i
contractual completa es facilita en altres documents (Condicions Generals, Condicions Especials i Normes de Peritatge),
disponibles també a l'apartat “Productes” del web www.agroseguro.es.

En què consisteix aquest tipus d'assegurança?
En el pagament d'una indemnització, dins les condicions i els límits establerts en el contracte i en la normativa d'aplicació, pels
danys objecte de cobertura soferts pels animals de producció i reproducció de l'espècie bovina.

Què s'assegura?
Els danys soferts pels animals i ocasionats pels
riscos especificats a continuació, en funció de les
garanties contractades:
Garantia bàsica:

Què no està assegurat?

 Sacrificis a conseqüència de proves prèvies a
l'inici de cobertures de l'assegurança.

 Els danys soferts pels animals que no estiguin
en estat adequat zootècnic i sanitari.



Sacrifici obligatori d'animals per sanejament
quan es reuneixin les condicions per a la
subscripció.



Febre aftosa i EEB (encefalopatia espongiforme
bovina).

 Intoxicacions no ateses per un veterinari.
 Morts per carboncle d'animals no vacunats.
 Parasitosi i mort d'animals no desparasitats



Adversitats climàtiques, incendi i ensulsiada
d'instal·lacions; atac d'animals.

 Malalties



Mortalitat massiva.

convenientment.

incloses en el Codi Zoosanitari
Internacional de l’OIE, excepte carboncle,
síndrome respiratòria bovina (SRB) i febre
aftosa.

Garanties addicionals: (contractació opcional)
− Accidents individuals.
− Part.

 Altres exclusions expressament previstes en
les condicions de l'assegurança.

− Mort de cries.
− Mastitis o brot de mastitis.
− Determinades malalties.
− Síndrome respiratòria.
− Meteorisme agut.
− Carboncle.
− Mort sobtada.
− Disminució de la prolificitat.
− Pèrdua de qualitat de la llet.
− Mortalitat per diverses causes.
− Ampliació de la cobertura de sanejament.
− Privació d'accés a pastures per sanejament.
− Retirada i destrucció de cadàvers.
Suma assegurada: es calcula sobre la base del nombre
d'animals declarats per l'assegurat en la pòlissa i el preu
fixat per l'assegurat dins els límits establerts pel
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Hi ha restriccions pel que fa a la
cobertura?
! Cobertura: algunes garanties com la privació d'accés
a pastures, la febre aftosa, la cobertura per temps de
restitució dels animals o la pèrdua de qualitat de la
llet tenen limitats els terminis i els períodes de
cobertura.

! Mínim

indemnitzable: per a determinats riscos,
s'aplica un mínim d'animals afectats i/o morts per
sota del qual els danys no es cobreixen. Per a les
immobilitzacions hi ha un nombre mínim de dies
d'immobilització per sota del qual els danys no es
cobreixen.

! Franquícies: s'aplicaran franquícies d’entre el 10% i el
50% dels danys.

! Hi ha altres restriccions. Consulteu les condicions de
l'assegurança.

On estic cobert?


En tot el territori nacional, excepte per a la garantia addicional de retirada i destrucció que no es cobreix al País
Basc; a les Illes Balears aquesta garantia addicional només existeix a Mallorca i Menorca.

Quines són les meves obligacions?


Incloure en la declaració d'assegurança tots els animals assegurables de totes les explotacions.



Aportar la documentació que se sol·liciti en relació amb els béns assegurats.



Tenir les explotacions registrades en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA), i especificar-ne el
codi en la declaració d'assegurança.



Complir la normativa d'Identificació Individual d'Animals vigent i mantenir els llibres de registre actualitzats.



Per a la garantia de sanejament, s'ha de declarar la qualificació sanitària en vigor en el moment de la contractació.



Pagar la prima dins el termini i en la forma escaient.



Complir les condicions tècniques mínimes d'explotació i maneig, establertes pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, i vetllar en tot cas pel bon estat de l'objecte assegurat.



Comunicar el sinistre en el termini establert: s’han d'efectuar tantes comunicacions com sinistres ocorrin.



Permetre a Agroseguro i als tècnics que designi la inspecció dels béns assegurats, facilitant-los l'entrada a les
instal·lacions de les explotacions assegurades i l'accés a la documentació al seu poder en relació amb aquestes.



Altres obligacions previstes expressament en les condicions de l'assegurança.

Quan i com he de fer els pagaments?
Modalitat no renovable:
El pagament de la prima s’ha de fer en subscriure la declaració d'assegurança i es pot fer:


Al comptat (en una sola vegada)



De forma fraccionada, per a la qual cosa cal l’aval corresponent garantit de SAECA.

Modalitat renovable:
El pagament de la prima s’ha de fer en subscriure la declaració d'assegurança.


Pagament de la primera anualitat: es fa segons els termes descrits per a la modalitat no renovable.



Pagament d’anualitats successives: el pagament de la prima es farà quan venç la pòlissa anterior mitjançant
domiciliació bancària segons el que s'estableix per a la modalitat no renovable.

Quan comença i finalitza la cobertura?


Inici: la cobertura comença quan entra en vigor l'assegurança i sempre que hagi transcorregut el període de
carència (si és aplicable).



Fi: la cobertura finalitza als 12 mesos des de l'entrada en vigor de l'assegurança.



Per a conèixer els detalls d'aplicació, consulteu les condicions de l'assegurança.



Com puc rescindir el contracte?


Modalitat no renovable: com que és un contracte de durada anual, no es pot rescindir.



Modalitat renovable: es pot rescindir el contracte per a les anualitats següents, comunicant-ho amb almenys un
mes d'antelació de la data de finalització del contracte, enviant un escrit signat a Agroseguro.

