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• CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • MAPFRE 
ESPAÑA CíA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
• AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. 
• SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, 
COMPAÑíA DE SEGUROS • PLUS ULTRA  SEGUROS 
• HELVETIA CíA SUIZA S.A. • CAJAMAR SEGUROS 
GENERALES S.A. • MUTUA ARROCERA, MUTUA 
DE SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 
SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 
• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA 
LUCÍA S.A. CÍA DE SEGUROS • REALE SEGUROS 
GENERALES • AXA SEGUROS GENERALES • MGS 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ÁREA CLIENTES

gando vacún 

Que subvención podo TER? 

Cando podo CONTRATAR?

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a 
través de ENESA concede

Consulte co seu mediador a subvención que lle corresponde en 
función das características da súa explotación.

Infórmese da subvención que lle poida conceder a súa comunidade 
autónoma e a que lle corresponde se contrata a garantía de ReD. 

Desde o 1 de xuño de 2022 ata o 31 de maio de 2023.

A bonificación aplícase, unicamente, ás garantías adicionais. 
Calcúlase de forma independente para a garantía adicional 
de ReD e para o resto de garantías adicionais.

Que bonificación 
podo TER?

50%
ATA 
UN 

sobre a prima 
comercial  
do seguro

51%
ATA

O Da prima 
comercial 
base neta

www.agroseguro.es

Este folleto de divulgación non constitúe 
documentación contractual.

PODERÁ CONSULTAR, IMPRIMIR E DESCARGAR AS CONDICIÓNS  
DESTE SEGURO A TRAVÉS DA PÁXINA WEB

Seguro de

de reprodución  
e produción

PARA SUBSCRIBIR O SEU SEGURO, DIRÍXASE A

REXÍSTRESE   
EN AGROSEGURO.ES
e consulte toda a información da 
súa póliza e os seus sinistros

SEGURO 2022 Hai imprevistos que o cambian 
todo e os riscos están aí sempre, 
como o saneamento, a perda  
de crías ou as enfermidades  
do gando, por iso necesita  
un bo seguro pecuario que 
garanta a súa tranquilidade.

“Tanto
tes. . .

...tanto perdes”



• Perda de calidade do leite:
 - Aumento de células somáticas
 - Presenza de inhibidores
 - Presenza de aflatoxinas

• Brote mamite  

Garantía
básica para explotacións de leite(carne e leite)

Garantías adicionais Garantías adicionais

(*) Consulte co seu mediador os detalles da garantías.

Os asegurados con recargas de ata un
50 % poderán acceder á  garantía de crías.

Novidades do SEGURO

1

Mellórase a garantía de perda de calidade 
do leite:

Aumenta a indemnización por incremento 
de células somáticas no tanque.
Permite renovarlles o seguro a explotacións 
con calquera media xeométrica. 

3Na garantía de diminución da proli�cidade, 
redúcese o mínimo indemnizable, de 3 a 2 
animais, sempre que a diminución sexa superior 
ao 15 %.

2

Esta cobertura inclúe, ademais, 
a cirurxía asociada ao parto.

• Privación de acceso
 a pasteiros
• Meteorismo 
• Mortalidade por
 diversas causas (carne)
• Enfermidades
• Morte súbita
• Carbúnculo
• SRB
• Mamites individuais

• Retirada e destrución
 de cadáveres ReD

• Saneamento extra
 con perda de produción

• Accidentes individuais 

• Parto

• Morte de crías 
 - Diminución
 da prolificidade:
 % becerros/ano (carne) 

...polos accidentes?

...polos partos?

Terá cuberta a morte ou sacrificio necesario por 
traumatismos, afogamentos, obstrución esofáxica, 
perforación do tubo dixestivo, traumatismos no aparato 
locomotor e intoxicación aguda.

...polo saneamento gandeiro? 
Esta garantía cobre o sacrificio obrigatorio dos animais
e a perda de cualificación derivada deste sacrificio
por tuberculose, brucelose, leucose enzoótica
e peripneumonía contaxiosa tras as probas de 
saneamento oficial gandeiro correspondentes. 

• Saneamento básico
 (franquía danos 20 %) 

• Mortalidade masiva

• Período improdutivo por morte masiva

• Riscos climáticos

• Ataque de animais

• EEB

• Febre aftosa

Aínda non ten asegurado o saneamento? Consulte prezo ao seu mediador. Sorprenderase!

...pola mamite?  
Cobre o sacrificio económico e a morte con 
diversas opcións segundo o tipo de explotación.

Está preocupado...


