
Agriakortet – kreditkortet för dig som är djurägare!
Agria Djurförsäkring lanserar ett eget kreditkort, Agriakortet, med särskilt fokus på djurägare. Kortet är tänkt som ett
komplement till försäkring för att trygga betalningen av djursjukvård. I samarbete med ett stort antal anslutna veterinärkliniker
och djursjukhus, bland annat AniCuras smådjurskliniker, innebär det att du kan delbetala direkt vid första besöket.
Kortbetalning kan också vara ett bra alternativ om inte försäkring finns eller för att täcka självrisker.

-   Vi vet att djursjukvård kan innebära en oförutsedd utgift och med kortet och vårt unika samarbete med klinikerna kan vi, förutom våra
försäkringar, erbjuda ytterligare ett alternativ och en större ekonomisk trygghet till landets djurägare, säger Birger Lövgren, vd för Agria
Djurförsäkring.

För Agriakunder är kortet extra förmånligt med reducerad fast självrisk och skadeutbetalning direkt till Agriakortet när kortet används för att
betala djursjukvård. Agrias kunder betalar inte heller någon årsavgift. Kortet är även knutet till erbjudanden från Agrias Vänner, särskilt
anpassade till djurägare. 

•    Ingen årsavgift för Agriakunder, för icke-kunder är första året utan årsavgift 
•    200 kronor lägre fast självrisk när kortet används för att betala veterinärvård
•    Förmånlig delbetalning hos anslutna kliniker
•    Erbjudanden från Agrias vänner – med fokus på djurägare

Agriakortet är i grunden ett vanligt VISA-kort och du kan handla i butiker och ta ut kontanter. Du får räntefri fakturabetalning på inköp och kan
även välja att delbetala räntefritt i upp till 12 månader. Kreditgräns väljer du, från 15 000 upp till 100 000 kronor.

Delbetala direkt hos veterinären
Genom att Agria samarbetar med utvalda veterinärkliniker och djursjukhus ger kortet möjlighet att delbetala djursjukvård räntefritt i upp till 12
månader. Anslutna kliniker och djursjukhus hittar du på agria.se/agriakortet

Erbjudanden hos Agrias Vänner
Agria har knutit samarbeten med en mängd partners, Agrias Vänner, med särskilt fokus på vad djurägare behöver. De ger rabatter och
erbjudanden till dig som har Agriakortet, både stående förmåner och kampanjerbjudanden. AniCuras smådjurskliniker erbjuder till exempel
vaccinationsrabatt för valpar och kattungar.

Kortet är ett samarbete mellan Wasa Kredit och Agria Djurförsäkring. Båda bolagen är en del av Länsförsäkringsgruppen.

Kontakt: Fredrik Degerman, affärsutvecklare Agria Djurförsäkring, 073-964 21 38, eller Cecilia Winter, kommunikationsansvarig Agria
Djurförsäkring 073-964 26 44.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda.
Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och
Storbritannien.


