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Gjensidige Forsikring

Lovpligtig
ansvarsforsikring

561 kr. per år. Dækker også under træning, konkurrencer, udstilling og jagt.
Den følger med uden beregning ved køb af sygeforsikring før hunden
fylder 4 måneder.

Fra 130 kr. inklusiv udvidet ansvar. Det varierer alt efter for eksempel race
på hunden.

Fra 523 kr. per år og ned til 366 kr. per år for totalkunder. Dækker også under
træning, konkurrencer, udstilling og jagt.

Afhænger af hundens alder. Fra 259 kr.

Udvidet ansvar
inkl. lovpligtigt ansvar

792 kr. per år. Tegnes kun ved træning med decideret bide- eller fastholdelsesarbejde. Dækker også personskade på hundepasser. Koster 260 kr. hvis den tegnes
sammen med sygeforsikring før hunden fylder 4 måneder.

Er inkluderet i lovpligtig ansvar.

Fra 832 kr. per år og 583 kr. per år for totalkunder Tegnes kun ved træning med
decideret bide- eller fastholdelsesarbejde samt hyrdning.

Afhænger af hundens alder. Fra 452 kr.

Sygeforsikring
inkl. lovpligtigt ansvar

Kommer an på race, årlig dækning og selvrisiko. Priseksempler: Labradorforsikring
fra 254 kr. per måned, dansk svensk gårdhundeforsikring fra 177 kr. per måned
(hvis forsikret før 4 mdr.). Hunderaceforsikring inkluderer bl.a. udvidet leddækning
herunder HD/AD/OCD, udvidet tanddækning fx fejlbid og tilbageholdte
mælketænder.
Dækker også genoptræning/kiropraktik, udvidet dækning til øjesygdomme, plastikoperationer og kemoterapi. Begge forsikringer dækker udleveret receptpligtig medicin uden separat maksbegrænsning. Dækker også fødselshjælp og kroniske sygdomme.

Fra 620 kr. Det varierer alt efter blandt andet race på hunden.

Pris fra 1.875 kr. per år. Prisen afhænger af race, valgt dækning og selvrisiko.

Prisen afhænger af race, alder og bopæl, samt hvilken selvrisiko der vælges.
Pris med selvrisiko 18% fra 1.606 kr. inklusiv lovpligtig ansvar og blandt andet
receptpligtig medicin, genoptræning og behandling af de fleste tandsygdomme.

Mulighed for
tilvalgsdækninger

Til Agria Altid Hunderaceforsikring kan tilvælges tryghedstillæg, ekstra
genoptræning og avlsforsikring. Herudover kan der tegnes livsforsikring og
brugshundetillæg. Til almindelig sygeforsikring kan der herudover tilvælges
special (visse specialbehandlinger fx udvidet tanddækning og kemoterapi).

Syge- og ulykkesforsikring. Livsforsikring.

Der kan tilvælges en samlet udvidet dækning: udvidet tandbehandling, som
blandt andet dækker korrektion af forkert bid, tilbageholdte mælketænder eller
en tandbyld, arvelige ledsygdomme, som dækker blandt andet HD, AD, OCD og
patella, samt sumforhøjelse af receptmedicin og livsforsikring.
Prisen afhænger af dækning. Der kan også tegnes opdrætter dækning. Ydermere
kan der på alle produkterne tilkøbes en sundhedsplan til hunden. Der tilbudes en
Guldsundhedsplan til 299 kr. per md., en Sølvsundhedsplan til 199 kr. per md.,
samt en Bronzesundhedsplan til bare 99 kr. per md.

Dyresyge+ (udvidelse for blandt andet medicin ved kronisk sygdom, visse særlige
behandlinger og længere periode for receptpligtig medicin), Kiropraktor, Pasning
ved ejers sygdom og Livsforsikring.

Selvrisiko

Du vælger fast selvrisiko på 761 kr., 1.299 kr. eller 2.337 kr. samt variabel på
10 eller 20%. Agria dækker så henholdsvis 90% eller 80% af dyrlægeudgifterne,
der overstiger den faste selvrisiko. Ved skadefri er der mulighed for at optjene
selvrisikobonus på op til 900 kr.

1.278 kr.

Fast selvrisiko, uden variabel egenbetaling, på enten 1.203 kr. eller 2.098 kr.
Der kan også tilvælges en variabel selvrisiko på 15%.

18% af skadesudgift uden minimums- eller grundbeløb er standard. Højere og
lavere procentsats kan vælges.

Selvrisikoperiode

125 dage på den almindelig sygeforsikring og 135 dage på Agria Altid Hunderacesygeforsikring (kan kun tegnes til hunde, der er under 4 måneder gamle). Den faste
selvrisiko betales én gang per 125 eller 135 dage – også selvom der er tale om
flere forskellige sygdomsforløb.

120 dage.

140 dage.

Ingen.

Krav

ID mærkning og gyldig vaccine. Dyrlægeattest, hvis hunden er over 6 år
gammel eller importeret og har været i Danmark mindre end 4 måneder.

Gyldig vaccine samt ID mærkning ved tegning af Syge-ulykkesforsikring
og/eller Livsforsikring.

ID-mærkning og gyldig vaccine.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte
på klinikken

Dækkes uden særlige begrænsninger. Depotmedicin dækkes også.

Ja.

Dækket uanset om der er valgt Bronze-, Sølv- eller Gulddækning.

Ja.

Udleveret medicin

Receptpligtig medicin godkendt til behandling af hund, dækkes op til
maksimumsbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).

Nej.

Receptlipligt medicin er inkluderet i prisen, hvis der er valgt vores Guldeller Sølvdækning.

Ja.

Dækning af
laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat maksimal dækningssum eller begræsning ved
kroniske sygdomme.

Ja.

Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat dækningssum.

Ja.

Genoptræning

Inkluderet i Agria Altid Hunderaceforsikringen.Kan tilkøbes almindelig sygeforsikring eller til Altid Hunderaceforsikring for ekstra dækningssum. Dækker fysioterapi,
massage, svømmetræning, vandløbebånd og kiropraktik (udført af dyrlæge).

Nej.

Genoptræning er inkluderet i syge forsikringen, hvis der er valgt vores Guldeller Sølvdækning.

Ja.

Maksimum årlig
erstatning

Agria Altid Hunderaceforsikring 26.994 kr. eller 48.591 kr. På hunderaceforsikringen
er der mulighed for tilkøb af yderligere 21.617 kr. i løbet af forsikringsåret, hvis den
lave sum er valgt. Agria Sygeforsikring 24.635 kr. eller 43.111 kr.

Ansvarsforsikring: 10 mio. personskade og 2 mio. tingskade. Sygeog ulykkesforsikring: 28.105 kr. Livsforsikring: Valgfri dækningssum.

46.711 kr. per år ved Guld- og Sølvdækning. 23.356 kr. ved Bronzedækning.

25.000 kr. ved Dyresyge dækning, 35.000 kr. ved Dyresyge+ dækning.

Maksimums- og
minimumsalder
ved nytegning

Minimum 6 uger, ingen øvre grænse.

Minimum 3 måneder og maks. 8 år. Gælder ved Syge-og
ulykkesforsikring og Livsforsikring.

Minimum 8 uger – maksimum fyldt 9 år. Hvis vi overtager forsikringen fra andet
selskab, er der ingen maks. alder.

Raske hunde over 8 uger.

Alder ved ophør

Livslang.

Intet aldersophør ved Syge- og ulykkesforsikring. 10 år på Livsforsikring.

Forsikringen er livsvarig uanset valgt dækning.

Livsvarig dækning for Ansvarsforsikring og Dyresygeforsikring. Livsforsikring
ophører når hunden fylder 12 år.

Rabat

10% ved medlemsskab af DKK, DcH eller Dyreværnet. Rabatter til opdrættere
under DKK. Samlerabat ved flere hunde.

Mulighed for op til 15% samlerabat eller særlig medlemsrabat for eksempel
Djøf- og Ældre Sagen-rabat. Se mere på www.codan.dk/rabat

Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der gives også rabat, hvis man er
medlem i en af vores samarbejdsklubber, herunder DRK og DDH, samt hvis man
har sundhedspakke ved en af vores samarbejdende dyrlæger. Ydermere kan man
opnå rabat på sygeforsikringen ved at tilkøbe en ETU Sundhedsplan. Se dem på
vores hjemmeside eller kontakt os.

Visse tilvalgsdækninger gratis for medlemmer af Dyrenes Beskyttelse.

Kontakt

7010 1065
www.agria.dk

3355 5555
www.codan.dk/hund

7472 8600
www.etuforsikring.dk
Find os også på Facebook og Instagram!

7010 9009
www.gjensidige.dk

Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Oversigten kan findes på dyrlaegen.nu som digital version og som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. 
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Lovpligtig
ansvarsforsikring

357 kr.

Fra 364 kr. om året, for eksempel ved 4 år gammel steriliseret Golden Retriever
hunhund, der har gennemført lydighedstræning. Villa i Kolding.

506 kr.

Fra 478 kr., ved en 1 år gammel kastreret Labrador Retriever hanhund der har
gennemført lydighedstræning, Villa i Roskilde.

Udvidet ansvar
inkl. lovpligtigt ansvar

578 kr.

Er automatisk med på vores Ansvarsforsikring. Derfor er det samme pris som
ved Lovpligtig Ansvarsforsikring. Dækker også personskade på hundepasser,
egne børn og hushjælp/au pair.

756 kr.

Er automatisk med vores Ansvarsforsikring. Derfor er det samme pris som
ved Lovpligtig. Dækker også personskade på hundepasser, egne børn og
hushjælp/au pair.

Sygeforsikring
inkl. lovpligtigt ansvar

Prisen afhænger blandt andet af race og selvrisiko. Pris fra 1.133 kr. for Hund
Plus (ulykke, sygdom, kejsersnit og hvalpedækning) og fra 1.389 kr. for Hund
Super (ulykke, sygdom, kejsersnit, hvalpedækning, operation ifm. sygdom,
kræftbehandling, genoptræning og udleveret medicin).

Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype og antal skader de sidste 2 år. Fra 1.114
kr. om året inklusiv hundeavsvar ved for eksempel 4 år gammel steriliseret Golden
Retriever hunhund, der har gennemført lydighedstræning. Villa i Kolding.
Selvrisiko 2.067 kr.

6 prisgrupper afhængig af racen – fra 1.847 kr.

Fra 1.543 kr. inklusiv hundeansvar. ved en 3 år gammel kastreret Labrador
Retriever hanhund der har gennemført lydighedstræning. Villa i Roskilde.
Sum 20.676 kr. Selvrisiko 2.067 kr. Inkluderer adgang til dyrlægehotline
via video.

Mulighed for
tilvalgsdækninger

Livsforsikring, Udvidet Ansvar og Opdrætter.

Tænder og Medicin. Fysisk behandling m.v. med på rejse, Pasning og Livdækning.

Sygeforsikring Plus (Udleveret medicin og genoptræning) og Livsforsikring.

Ja, Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v., Med på Rejse, Pasning
og Livdækning.

Selvrisiko

Ansvar, Udvidet ansvar og livsforsikring 0 kr. Hund Plus, Hund Super og Opdrætter
10% dog min 1.000 kr. eller 20% dog min 2.000 kr.

Fast selvrisiko på 861 kr., 1.378 kr. eller 2.067 kr. Dækker herefter 90%.

Der er en fast selvrisiko på 750 kr. Derefter dækkes 90%

Fast selvrisiko på 861 kr., 1.378 kr. eller 2.067 kr. Dækker herefter 90%
af dyrlægeregning.

Selvrisikoperiode

120 dage.

Selvrisikoperiode 120 dage.

120 dage.

Selvrisikoperiode 120 dage.

Krav

Ingen.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte
på klinikken

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Udleveret medicin

Er inkluderet i Hund Super.

3.447 kr. per år inklusiv halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Er en del
af tilvalget Tænder og Medicin. Ingen selvrisiko på medicin o.l.

Dækket under Sygeforsikring Plus – maks. dækning 2.252 kr. per år.

3.447 kr. per år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Er en del
af tilvalget Tænder og Medicin. Ingen selvrisiko på medicin og lign.

Dækning af
laboratorieudgifter

Er inkluderet i Hund Plus og Hund Super.

Intet maks. beløb.

Ja.

Intet maks. beløb.

Genoptræning

Er inkluderet i Hund Super.

Ved tilvalg af Fysisk behandling m.v. 5.168 kr. per år til fysioterapi, kiropraktik,
massage. Laserterapi og akupunktur. 5.168 kr. per år til svømmetræning,
løbebåndstræning eller træning i water-walker. Ingen selvrisiko.

Dækket under Sygeforsikring Plus – maks. dækning 3.749 kr. per år.

Ved tilvalg af Fysisk Behandling m.v. 5.168 kr. per år til fysioterapi, kiropraktik,
massage, laserterapi og akupunktur. 5.168 kr. per år til svømmetræning,
løbebåndstræning eller træning i water-walker. Ingen selvrisiko.

Maksimum årlig
erstatning

Ansvar/Udvidet Ansvar 10 mio. per person skade og 3 mio. per tingskade/skade
på dyr. Hund Plus 20.000 kr. og Hund Super 40.000 kr. årligt.

20.676 kr. eller 32.163 kr. Summen nedskrives ikke for ældre hunde.

30.840 kr. Indeksreguleres hvert år.

20.676 kr. eller 32.163 kr. Summen nedskrives ikke for ældre hunde.

Maksimums- og
minimumsalder
ved nytegning

Ansvar og Udvidet Ansvar kan købes uanset alder. Hund Plus og Hund Super:
Ved overflytning fra andet selskab indtil hunden er fyldt 9 år. Ellers maks. 6 år.
Der er ingen minimumsalder.

Din hund kan blive sygeforsikret hos TJM Forsikring uanset alder. Livsdækning
sælges ikke til hunde, der er fyldt 9 år.

Min. 8 uger og maks. 6 år.

Din hund kan blive sygeforsikret hos Tryg uanset alder. Livdækning sælges
ikke til hunde, der er fyldt 9 år.

Alder ved ophør

Ansvar, Udvidet Ansvar og Hund Plus: Livsvarig. Hund Super: Ophører ved
første fonyelse efter at hunden er fyldt 10 år og fortsætter derefter som en
Hund Plus forsikring. Liv og Opdrætter: Ophører ved første fonyelse efter at
hunden er fyldt 8 år.

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber, når hunden fylder 10 år.

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber når hunden fylder 10 år.

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber, når hunden fylder 10 år.

Rabat

Prisen er inkl. 15% nytegningsrabat.

10% på Hundeansvar ved gennemført lydighedstræning (er inkluderet
i prisen ovenfor).

Samlerabat ved flere forsikringer.

Tryghedspakkerabat (Samlerabat) ved køb af flere forsikringer, se Tryg.dk.
10% på Hundeansvar ved gennemført lydighedstræning (er inkluderet i
prisen ovenfor).

Kontakt

7012 1212
www.if.dk

7033 2828
www.tjm-forsikring.dk/hund

7013 7913
www.topdanmark.dk

7011 2020
www.tryg.dk/hund

Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Oversigten kan findes på dyrlaegen.nu som digital version og som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. 

Opdateret januar 2022.

Sygeforsikring

KAT

Agria Dyreforsikring

Få maksimal synlighed
med et optimeret website.

Troværdig. Mobilvenlig. Responsiv.

Fra kun 9.995 kr.

Lever dit website op til Googles krav?

ETU Forsikring

Gjensidige Forsikring

TJM Forsikring

ekskl. moms.

Topdanmark

Tryg

Sygeforsikring

Kommer an på race, årlig dækning og selvrisiko.
Priseksempler: Huskatteforsikring fra 130 kr. per
måned, Hellig Birmaforsikring fra 190 kr. per måned
(hvis forsikret før 4 mdr).
Katteraceforsikringen inkluderer udvidet tanddækning
for eksempel fejlbid, persisterende mælketænder og
højere dækningssum til FORL. Dækning til genoptræning, udvidet leddækning og plastikoperationer. Begge
forsikringer dækker kejsersnit, fødselshjælp og udleveret receptpligtig medicin uden separat maksimal
dækningssum.

Pris fra 1.471 kr. årligt. Prisen varierer efter valgt
dækning. Mulighed for at tilvælge en udvidet
dækning indenfor 6 måneder.

Prisen afhænger af race, alder og bopæl, samt hvilken
selvrisiko der vælges. Pris med selvrisiko 18% fra 811
kr. inklusiv bl.a. receptpligtig medicin, genoptræning
og behandling af de fleste tandsygdomme.

Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype og antal
skader de sidste 2 år. Fra 579 kr. om året ved for
eksempel 4 år gammel steriliseret huskat, hunkat.
Villa i Kolding. Selvrisiko 2.067 kr.

1.100 kr. per år.

Fra 724 kr. ved en 1 år gammel, kastreret hankat af
blandet race (huskat), villa i Roskilde. Sum 20.271 kr.
Selvrisiko 2.027 kr. Inkluderer adgang til dyrlægehotline via video.

Mulighed for
tilvalgsdækninger

Tryghed, avl, livsforsikring.

Der kan tilvælges en samlet udvidet dækning: udvidet
tandbehandling, arvelige ledsygdomme samt sumforhøjelse af receptmedicin.
Pris afhænger af dækning. Ydermere kan der
tilkøbes ETU Sundhedsplan Guld, Sølv og Bronze,
som dækker over forebyggende ydelser og koster
henholdsvis 289 kr. per md., 189 kr. per md. og
99 kr. per md.

Dyresyge+ (udvidelse for bl.a. medicin ved
kronisk sygdom, visse særlige behandlinger
og længere periode for receptpligtig medicin),
Kiropraktor, Pasning ved ejers sygdom og
Livsforsikring.

Tænder og Medicin. Fysisk behandling m.v. Med på
rejse, Pasning og Livdækning.

Sygeforsikring Plus (Udleveret medicin og
genoptræning) og Livsforsikring.

Ja, Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v.,
Med på Rejse, Pasning og Livdækning

Selvrisiko

Du vælger fast selvrisiko på 762 kr., 1.213 kr. eller
2.334 kr. samt variabel på 10 eller 20%. Agria dækker
så henholdsvis 90 eller 80% af dyrlægeudgifterne, der
overstiger den faste selvrisiko. Ved skadefri er der
mulighed for at optjene selvrisikobonus på op til
900 kr.

Fast selvrisiko på enten 903 kr. eller 1.805 kr.
Der kan også tilvælges en variabel selvrisiko
på 15%.

18% af skadesudgift uden minimums- eller grundbeløb
er standard. Højere og lavere procentsats kan vælges.

Fast selvrisiko på 861 kr., 1.378 kr. eller 2.067 kr.
Dækker herefter 90%.

Der er en fast selvrisiko på 750 kr. Derefter
dækkes 90%

Fast selvrisiko på 861 kr., 1.378 kr. eller 2.067 kr.
Dækker herefter 90%.

Selvrisikoperiode

125 dage på den almindelig sygeforsikring og 135 dage
på Agria Altid Katteracesygeforsikring (kan kun tegnes
til katte, der er under 4 måneder gamle). Den faste
selvrisiko betales én gang per 125 eller 135 dage –
også selvom der er tale om flere forskellige
sygdomsforløb.

140 dage.

Ingen.

Selvrisikoperiode 120 dage.

120 dage.

Selvrisikoperiode 120 dage.

Krav

Id.mærkning. Gyldig vaccine. Dyrlægeattest, hvis
katten er over 6 år gammel eller importeret og
har været i Danmark mindre end 4 måneder.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte
på klinikken

Dækkes uden særlige begrænsninger.
Depotmedicin dækkes også.

Dækkes.

Ja.

Ja.

Intet maks. beløb.

Intet maks. beløb.

Udleveret medicin

Receptpligtig medicin godkendt til behandling af kat,
dækkes op til maksimumsbeløbet på sygeforsikringen
(også ved kronisk sygdom).

Receptlipligt medicin er inkluderet i sygeforsikringen.

Ja.

3.447 kr. per år inklusiv halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Er en del af tilvalget Tænder og
Medicin. Ingen selvrisiko på medicin o.l.

Dækket under Sygeforsikring Plus – maks. dækning
2.252 kr. per år.

3.447 kr. per år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer
og støttebind. Ingen selvrisiko på medicin. Er en del
af tilvalget: Tænder og Medicin.

Dækning af
laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat maksimal dækningssum
eller begræsning ved kroniske sygdomme.

Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat
dækningssum.

Ja.

Intet maks. beløb.

Intet maks. beløb.

Intet maks. beløb.

Genoptræning

Dækkes, hvis der er tegnet Agria Altid
Katteracesygeforsikring med op til 3.000 kr. årligt.
Dækker svømmetræning, fysioterapi og vandløbebånd.

Genoptræning er inkluderet i sygeforsikringen.

Ja.

Ved tilvalg af Fysisk behandling m.v. 5.168 kr. per år
til fysioterapi, kiropraktik, massage. Laserterapi og
akupunktur. 5.168 kr. per år til svømmetræning,
løbebåndstræning eller træning i water-walker.
Ingen selvrisiko.

Dækket under Sygeforsikring Plus – maks. dækning
3.749 kr. per år.

Ved tilvalg af Fysisk Behandling m.v. 5.168 kr. per år
til genoptræning. Ingen selvrisiko.

Maksimum årlig
erstatning

Agria Altid Katteracesygeforsikring 26.994 kr.
eller 48.591 kr. På Altid Sygeforsikringen er der
mulighed for tilkøb af yderligere 21.596 kr. i løbet
af forsikringsåret, hvis den lave dækningssum er
valgt. Agria Sygeforsikring 24.599 kr. eller 43.050 kr.

46.711 kr. per år med vores Gulddækning
og 23.356 kr. per år med vores Sølvdæking.

25.000 kr. ved Dyresyge dækning, 35.000 kr. ved
Dyresyge+ dækning.

20.676 kr. eller 32.163 kr. Summen nedskrives
ikke for ældre katte.

30.840 kr. Indeksreguleres hvert år.

20.676 kr. eller 32.163 kr. Summen nedskrives ikke
for ældre katte.

Maksimums- og
minimumsalder
ved nytegning

Minimum 6 uger, ingen øvre grænse.

minimum 8 uger – maksimum fyldt 9 år. Hvis vi
overtager forsikringen fra andet selskab, er der
ingen maks. alder.

Raske katte over 12 uger.

Din kat kan blive sygeforsikret hos TJM Forsikring
uanset alder. Livsdækning sælges ikke til katte,
der er fyldt 9 år.

Min. 8 uger og maks. 6 år.

Du kan få din kat forsikret hos Tryg uanset alder.
Livdækning tilbydes ikke til katte, der er fyldt 12 år.

Alder ved ophør

Livslang.

Forsikringen er livsvarig.

Livsvarig dækning for Dyresygeforsikring.
Livsforsikring ophører når katten fylder
12 år.

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber,
når katten fylder 10 år.

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber når
katten fylder 12 år.

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber dog,
når katten fylder 13 år.

Rabat

20% killingerabat, hvis tegnet før den fylder 4
måneder. Rabat ved medlemskab af bl.a. Jyrak,
Darak og Dyreværnet. Rabatter til opdrættere
under Felis Danica. Samlerabat ved flere katte.

Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der
gives også rabat, hvis man har sundhedspakke ved
en af vores samarbejdende dyrlæger. Se dem på
vores hjemmeside eller kontakt os. Ydermere får
man automatisk rabat på sygeforsikringen ved
tilkøb af en ETU Sundhedsplan!

Visse tilvalgsdækninger gratis for medlemmer
af Dyrenes Beskyttelse.

Ingen.

Samlerabat ved flere forsikringer.

Tryghedspakkerabat (Samlerabat) ved køb af flere
forsikringer, se Tryg.dk.

Kontakt

7010 1065
www.agria.dk

7472 8600
www.etuforsikring.dk
Find os også på Facebook og Instagram!

7010 9009
www.gjensidige.dk

7033 2828
www.tjm-forsikring.dk/kat

7013 7913
www.topdanmark.dk

7011 2020
www.tryg.dk/kat

Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Oversigten kan findes på dyrlaegen.nu som digital version og som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. 

Opdateret januar 2022.

Sygeforsikring

Din Dyreklinik

SMÅDYR

Er din klinik
synlig på
GOOGLE?

ETU Forsikring
Sygeforsikring

Fra 1.611 kr. per år. Der kan tegnes forsikring på Kanin, Hamster
og Marsvin.

Mulighed for
tilvalgsdækninger

Nej – men hvis dyret sygeforsikres inden den er 6 måneder gammel, gives uden merpris den særlige tanddækning med.

Selvrisiko

Fast selvrisiko på 903 kr. Ingen variabel egenbetaling.

Selvrisikoperiode

140 dage.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på
klinikken

Dækkes.

Udleveret medicin

Receptlipligt medicin er inkluderet i sygeforsikringen.

Dækning af
laboratorieudgifter

Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat dækningssum.

Genoptræning

Genoptræning er inkluderet i sygeforsikringen.

Maksimum årlig
erstatning

15.913 kr. per år.

Maksimums- og
minimumsalder
ved nytegning

Minimum 8 uger, maksimum for kanin og marsvin er at de ikke må være fyldt 5 år. For hamstere gælder maksimums alder på 1 år.

Alder ved ophør

Forsikringen er livsvarig.

Rabat

Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der gives også rabat, hvis man har sundhedspakke ved en af vores samarbejdende dyrlæger.
Se dem på vores hjemmeside eller kontakt os.

Kontakt

7472 8600
www.etuforsikring.dk
Find os også på Facebook og Instagram!

Bliv fundet
med et troværdigt,
responsivt og
mobilvenligt
website.

Kontakt

Kommunikations- og marketingkonsulent
Emil Jørgensen på tlf. 3073 7455
eller mail esj@jjkommunikation.
Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Oversigten kan findes på dyrlaegen.nu som digital version og som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. 

Opdateret januar 2022.

88%

Sygeforsikring

HEST

Tryg

135 kr. per år.

Tilbydes ikke.

Ja, koster 125 kr. om året eksklusiv gebyr og afgifter.

Sygeforsikring

Alle Agrias sygeforsikringer har livslang dækning. Kan tegnes uden
krav om en livsforsikring. Pris afhænger af forsikringsprodukt, race,
alder, årlig dækning, postnummer og selvrisiko. Priseksempel: Safe
Sygeforsikring DSP 5 år 282 kr. per måned. Priseksempel: Safe
Sygeforsikring DV 5 år 331 kr. per måned.

Sygeforsikringer: Bronze: 948 kr. per år. Sølv: 1.956 kr. per år.
Guld: 2.628 kr. per år. Akut: operation 492 kr. per år. Senior: 1.956
kr. per år

Sygeforsikring l koster 4.000 kr. per år og sygedækning ll koster
2.500 kr. per år. For at kunne oprette sygedækning, er det et krav
der skal oprettes livsforsikring.

Livsforsikring

Prisen afhænger af race og alder. Priseksempel: Safe Livsforsikring
30.000 kr. DSP 5 år 108 kr. per måned. Priseksempel: Safe
Livsforsikring 30.000 kr. DV 5 år 145 kr. per måned.

Fra 984 kr. årligt ved forsikringssumsum på 25.000 kr. Islandske
heste 684 kr. årligt ved forsikringssum på 25.000 kr. Dækker
hestens død, herunder transportulykke, brand og tyveri, samt
hestens aflivning ifølge Dyrevelfærdsloven.

Fra 600 kr. om året ved livsum 10.000. Islandske heste fra kr. 300
om året ved livsum 10.000 kr.

Liv og Uanvendelighedsforsikring

Der er 3 forskellige liv og uanvendelighedsforsikringer. Prisen
afhænger af forsikringsprodukt, race og alder. Safe har den
bedste dækning. Racing er til trav/galopheste. Breeding er til avlsheste. Racing og Breeding har begrænsede dækninger. Priseksempel: Safe Livs- og Uanvendelighedsforsikring 30.000 kr. DSP 5 år
195 kr. per måned. Priseksempel: Safe Livs- og Uanvendelighedsforsikring 30.000 kr. DV 5 år 323 kr. per måned.

Fra 2.568 kr. årligt ved forsikringssum på 25.000 kr. Islandske
heste 2.148 kr. årligt ved forsikringssum på 25.000 kr.
Uanvendelighedsdækning er tilvalg til Livsforsikringen og dækker
for hestens uanvendelighed som ridehest på grund af en kronisk
uhelbredelig fysisk påviselig lidelse, som hesten gennem længere
tid har lidt af og været behandlet for.

Fra 750 kr. om året ved livssum og uanvendelighed på 10.000 kr.
Islandske heste fra 400 kr. om året ved en livssum og
uanvendelighed på 10.000 kr.

Tilvalgsdækninger

Til Safe Liv og uanvendelighed kan tilvælges Breeding Uanvendelighed for hoppe. Til Safe Sygeforsikring kan tilvælges Genoptræning
og Kiropraktik.

Mulighed for tilvalg til Livsforsikringen:
Uanvendelighedsforsikring.
Sygeforsikring.

Ja, Sygedækning I, Sygedækning II, Uanvendelighed (dog ikke for
Galop- og Travheste), Ansvar, samt Foster og Føl-dækning.

Foster og føl forsikring

Kan tegnes uden krav om en livsforsikring. Kan tegnes fra 40.
drægtighedsdag til 30 dage før forventet foling. Føllet er dækket i
de første 30 dage med en livsforsikring samt en Safe Sygeforsikring
med dækningssum på 65.759 kr.

Foster og følforsikring kan tegnes med Livsforsikring, uanvendlighed Tilbydes hvis hoppen også er forsikret gennem Tryg med minimum
og sygeforsikring. Kan indtegnes fra 70 dage efter ifoling. Hoppen
en livsforsikring.
skal være forsikret i KDH og konstaret sund og rask.

Selvrisiko

Fast selvrisiko på enten 1.064 kr., 1.612 kr. eller 3.147 kr. samt
variabel på 10 eller 20%. Ved skadefrie år er der mulighed for
at optjene selvrisikobonus på op til 900 kr.

Variabel selvrisiko: 25% på alle sygeforsikringer. Fast selvrisiko:
Bronze: 750 kr. Sølv: 1.000 kr. Guld: 1.500 Kr. Akut operation:
0 kr. Selvrisikobonus på op til 1.000 kr. ved skadefri år.

På ren ansvar er der ingen selvrisiko. På sygedækning I er der en
selvrisiko på 2.500 kr. om året og på sygedækning II er der ingen
selvrisiko, dog egenbetaling på 35% pr. skade.

Selvrisikoperiode

125 dage. Den faste selvrisiko betales kun én gang per 125 dage –
også selvom der er tale om forskellige sygdomsforløb.

90/120 dage.

1 år på sygedækning I (Der er ikke selvrisiko på sygedækning II).

Krav

Krav om ID mærkning og vaccination. Dyrlægeattest, hvis du
har ejet hesten i under 12 måneder, hvis livsforsikringssummen
overstiger 50.000 kr. og/eller hvis din hest er importeret og
har været i DK i under 12 måneder.

Sundhedsundersøgelse max. 14 dage gammel ved Livsforsikring
over 30.000 kr. og ved uanvendelighed og sygeforsikringer
undtagen akut operation. Røntgen ved uanvendelighed på 60.000
kr. og derover og livsforskring på 100.000 kr. og derover.

For at købe livsforsikring med sum over 30.000 kr., samt
for at købe sygeforsikring og uanvendelighed kræves der en
sundhedsundersøgelse der max må være 14 dage gammel.

Dækning for skjulte og
medfødte fejl

Hvis føllet er forsikret med Safe Liv- og Uanvendelighed samt en
Safe Sygeforsikring inden det fylder 30 dage, er der dækning til
skjulte og medfødte fejl, såfremt føllet er uafbrudt sygeforsikret.

Symptomgivende OCD er dækket, hvis hesten har været
kontinuerligt uanvendelighedsforsikret fra en alder på 12 mdr.

Dækkes ikke, dog undtaget særlige regler for udviklingsforstyrrelsen
osteochondrose (OCD) og andre ledlidelser med mus
(knoglefragmenter).

Medicin givet direkte
på klinikken

Dækkes.

Dækningsberettiget.

Dækket hvis det er receptpligtigt.

Dyrlægens
transportudgifter

Op til 1.000 kr. per behandling.

Ikke dækningsberettiget.

Sygedækning 1 dækker dyrlægens honorar for transport/kørsel. For
sygedækning ll dækkes dyrlægens honorar for transport/kørsel, dog
af maksimalt 100 kr. eksklusive moms pr. udkald/besøg.

Udleveret medicin

Dækkes. Ingen separat dækningssum.

Receptpligtig medicin er dækningsberettiget.

Dækket hvis det er receptpligtigt.

Aflivning og destruktion

Op til 2.000 kr. hvis hesten aflives på grund af en sygdom eller
skade, der er dækket af forsikringen.

Aflivning er dækket, såfremt skaden er erstatningsberettiget.

Aflivning er dækket, hvis hesten dør eller bliver påbudt aflivet af
dyrlægen i henhold til dyreværnsloven. Der er ikke dækning for
destruktion.

Dækning af
laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat dækningssum.

Laboratorieudgifter i relation til sygdom er dækningsberettigede.

Dækket.

Genoptræning

Genoptræning er en tillægsforsikring som dækker følgende:
Træning på vandløbebånd.Fysioterapi.Kiropraktik udført af dyrlæge.
Man kan få erstatning med op til 5.000 kr. per forsikringsår, til
genoptræning af din hest, hvis sygdommen eller skaden er omfattet
af Safe Sygeforsikring og erstattes i forbindelse med behandling af
diagnosticeret halthed, bevægelsesforstyrrelse og rygsygdom.

Ikke dækningsberettiget. Kiropraktik og osteopati som supplement
til behandling af diagnosticerede haltheds- og ryglidelser er
dækningsberettiget.

Dækkes ikke.

Maksimum årlig
erstatning på
Sygeforsikring

32.879 kr. eller 65.759 kr. Bliver ikke nedskrevet med alderen.

Bronze: 10.000 kr. Sølv: 32.000 kr. Guld: 64.000 kr. Akut
operation: 32.000 kr. Senior: 15.000 kr.

45.000 for sygedækning I og 25.000 for sygedækning II.

Maksimums- og
minimumsalder
ved nytegning

Kan tegnes fra andet levedøgn til og med det år hesten fylder 15 år.
Veteran forsikring kan tegnes til heste over 15 år og uden øvre
maks. grænse.

Minimumsalder: Fra foster ved 70 dage. Max. alder 16 år for heste,
18 år for islandske heste. Senior Min. 16 år og max. 20 år.

Minimum 9 dage og maximum ved nytegning er 15 år og Islandske
heste 21 år. Dog gælder det for uanvendelig at hesten max må
være 12 år og Islandske heste max 14 år.

Alder ved ophør

Alle Agrias sygeforsikringer er livslange. Livs- og uanvendelighedsforsikringerne overgår til Limited Liv, når hesten fylder 21 år,
derefter overgår den til Katastrofe forsikring, når den fylder 24 år.
Katastrofe forsikring er livslang.

Alle forsikringer er livslange.

Sygeforsikring ophører pr. hovedforfald det år hesten fylder 16 år,
Islandske heste 22 år. Øvrige dækninger ophører pr. hovedforfald
det år hesten fylder 22 år og Islandske heste ved 24 år.

Rabat

10% ved medlemsskab af Rideklub under DRF, DSP, DI, Hestens
Værn eller Dyreværnet. Samlerabat ved flere heste.

På liv og uanvendelighed ved 5 eller flere heste. Rabat ved
medlemskab af Fjordhesteforeningen og Frederiksborg
Hesteavlsforeningen.

Der ydes samlerabat, hvis der købes flere forsikringer, se Tryg.dk.

Kontakt

7010 1065
www.agria.dk

3315 3970 Man - fre: 9:00-15:00.
kontak@kdh.dk
www.kdh.dk

køb af produkt m.v. 4420 4540. Skadeafdeling 4633 1035 eller
www.tryg.dk.

Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Oversigten kan findes på dyrlaegen.nu som digital version og som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. 

Opdateret januar 2022.

starter købsrejsen

Online
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Agria Dyreforsikring

Dét får du med et Troværdigt.
Responsivt. Mobinvenligt
website.
	Bedre organiske placeringer
i Googles søgeresultater.
Kontakt
Kommunikations- og marketingkonsulent
Emil Jørgensen på tlf. 3073 7455 eller
mail esj@jjkommunikation.

	Større lokal synlighed og
flere klienter i klinikken.
	Øget troværdighed og tillid
hos potentielle klienter.

