
WWW.AGROSEGURO.ES

• 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

oví i caprí

Hi ha imprevistos que ho canvien 
tot i els riscos sempre hi són, 
com el sanejament, la pèrdua de 
cries o les malalties del bestiar. 
És per això que necessita una 
bona assegurança pecuària que li 
garanteixi tranquil·litat.

“Cada
ovella. . .

sense la 
    seva parella”

REGISTREU-VOS
A AGROSEGURO.ES 

ASSEGURANÇA 2022 

www.agroseguro.es

i consulteu tota la informació de la 
vostra pòlissa i els vostres sinistres. 

PODEU CONSULTAR, IMPRIMIR I  DESCARREGAR-VOS LES CONDICIONS GENERALS 
I  ESPECÍFIQUES D’AQUESTA ASSEGURANÇA A TRAVÉS DEL WEB:

Quina subvenció puc TENIR?
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través 
d’ENESA concedeix:

Consulteu amb el vostre mediador la subvenció que us correspon 
en funció de les característiques de la vostra explotació.

Informeu-vos de la subvenció que pot concedir la vostra comunitat 
autònoma i la que us correspon si contracteu la garantia de RiD. 

61%
FINS

A De la prima 
comercial 
base neta

Quan puc CONTRACTAR?
De de l’1 de juny de 2022 fins al 31 de maig de 2023.

La bonificació es calcula de forma independent per a la garantia 
addicional de RiD i per a la resta de garanties.  

Quina bonificació 
puc TENIR?

50%
FINS

A  UN
sobre la prima 
comercial 
de l’assegurança

Assegurança 
de ramat

Aquest fullet de divulgació 
no és un documentació contractual.

PER SUBSCRIURE LA VOSTRA 
ASSEGURANÇA, ADRECEU-VOS A:



• Contaminació de la llet per aflatoxines i inhibidors de  
 creixement bacterià (el valor de la llet i el cost de la  
 seva destrucció)  

Es millora la garantia addicional que cobreix el 
valor de la llet contaminada per a�atoxines en 
explotacions d'aptitud làctia amb sistema de 
munyida mecànic, en incloure, 

sense cost addicional, cobertura davant 
contaminació de la llet per presència 
d'inhibidors de creixement bacterià.

Es redueix un 10% la taxa de la garantia
de brucel·losi.2

• Sanejament ramader per brucel·losi   

• Sanejament ramader per tuberculosi caprina

• Privació d’accés a pastures

• Pèrdua de reproductors

• Retirada i destrucció de cadàvers (RiD) 

• Retirada i destrucció de cadàvers (RiD) en zones ZPAEN

...la tremolor? 
L'assegurança us compensa davant el sacrifici
obligatori per tremolor ovina o caprina. També 
cobreix als animals que neixin en l'explotació durant
la vigència de la pòlissa.

...els atacs d'animals, l'ofegament
   o l'amuntegament del vostre ramat?

En la garantia bàsica, a través de la cobertura
d'accidents compteu amb protecció enfront
de tots aquests tipus de successos. 

• Accidents (atac d’animals, ofegament,   
 despreniment, asfíxia, amuntegament,   
 intoxicació aguda, inundació,    
 meteorisme…)

• Febre aftosa

• Mort massiva

• Tremolor

Encara no esteu protegits contra l’atac d’animals? Consulteu-ne el preu al vostre mediador. Us sorprendrà!

...el sanejament
   per tuberculosi caprina?

Aquesta garantia cobreix el sacrifici obligatori 
declarat indemnitzable pels Serveis Oficials 
Veterinaris.   

1

Els centres de tipificació o engreixadors de bens/cabrits
només compten amb cobertures enfront de febre aftosa
i mort massiva de bens.

Garantia
bàsica per a explotacions de llet(carn i llet)

Garanties addicionals Garanties addicionals

Novetats de l'ASSEGURANÇA

(*) Consulteu amb el vostre mediador els detalls de les garanties

Us preocupen... 


