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 Min tryghed...

Gælder fra 1. januar 2017

Safe, Racing, Breeding, Limited

Agria Hesteforsikring



Den rigtige forsikring  
giver ekstra tryghed 
Agria Dyreforsikring har forsikringer der passer til alle heste og alle 
hesteejere. Du kan tilpasse din hesteforsikring hos Agria, så den passer 
til dine behov og din økonomi. Hermed en kort beskrivelse af hvordan  
forsikringerne fungerer. I forsikringsvilkårene får du den fulde beskrivelse. 
Du kan altid finde dem på www.agria.dk.
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  Agria Safe 
–  vores mest omfattende forsikring  
 for maksimal tryghed

  Agria Breeding
–  forsikringen til dig der har  
 avlshoppe eller avlshingst

  Agria Racing 
–  forsikringen til dig med trav-, 
 galop eller montéhest

  Agria Limited
–  forsikringen til dig der ønsker  
 en begrænset dækning

Sygeforsikringer
Livslang dækning og kan tegnes uden livsforsikring
Der er ikke krav om livsforsikring for at kunne tegne Agrias sygeforsikringer.  
De kan tegnes allerede når dit føl er et døgn gammelt, og har livslang dækning. 
Sygeforsikringen udløber ikke, når hesten bliver ældre, og dit årlige forsikrings- 
maksimum forbliver også det samme.

Mange valgmuligheder i sygeforsikringerne
I Agrias hesteforsikringer har du mulighed for at skræddersy en dækning, der  
passer til dine ønsker og behov. Du vælger selv, hvor godt du vil være dækket,  
den årlige dækning og den selvrisiko du ønsker. Ved at kombinere de forskellige  
valgmuligheder, kan du påvirke omfanget af din forsikringsdækning, og dermed  
også hvor meget du skal betale for forsikringen.

   

  Lovpligtig ansvarsforsikring
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  Safe Sygeforsikring

Med Safe Sygeforsikring kan du få erstatning, hvis din hest bliver syg eller skadet og 
skal undersøges og behandles af en dyrlæge. Udover dyrlægens udgifter er der også 
dækning til følgende (hvis sygdommen/skaden er dækket af sygeforsikringen):

   receptpligtig medicin, både det som dyrlægen bruger på stedet,  
  og det du får med hjem/henter på apoteket 
   dyrlægens transportudgifter med op til 1000 kroner 
  	 aflivning	og	destruktionsudgifter	med	op	til	2000	kroner

Ved visse skader og sygdomme dækkes beslagsmedearbejde og sygebeslag.  
Føl til forsikret hoppe dækkes af Safe Sygeforsikring de første 30 levedage, med  
op	til	20.000	kroner.	Safe	Sygeforsikring	har	livslang	dækning	og	kan	tegnes	uden	
livsforsikring.

Selvrisiko
Sygeforsikringen har en fast og en variabel selvrisiko. Jo højere selvrisiko du vælger, 
desto billigere bliver forsikringen, men til gengæld står du selv for en større del af 
udgifterne, hvis du får brug for den.

Bonus ved skadefrihed
Når din hest har været sygeforsikret hos Agria i mindst to år, uden at have nogen 
skader/sygdomme kan du ved en eventuel skade få en selvrisikobonus på mellem 
300 – 900 kroner.



 TILLÆGSFORSIKRING TIL SAFE SYGEFORSIKRING

Safe Genoptræning
Hvis du tegner denne tillægsforsikring, kan du få erstatning med op til 5.000 kroner 
per forsikringsår, til genoptræning af din hest, hvis den er blevet behandlet for halthed, 
bevægelsesforstyrrelser og rygsygdomme.

Forsikringen dækker:
    træning af hest på vandløbebånd 
    fysioterapi 
    kiropraktik udført af dyrlæge 

4

Agria Ekstra er en ekstra beskyttelse, der 
indgår i dækningen, når du forsikrer din 
hest, før den bliver 30 dage gammel, 
med både Agria Safe Sygeforsikring og 
Agria Safe Livs- og Uanvendeligheds-
forsikring. 

Med Agria Ekstra får du, ud over den 
almindelige dækning der ligger i 
forsikringerne, også dækning til skjulte 
fejl. Denne ekstra dækning gælder hele 

hestens liv, så længe den forbliver 
uafbrudt forsikret hos Agria Dyreforsik-
ring. Med skjulte fejl menes en fejl der 
fandtes, da du tegnede forsikringen, 
men som ikke var synlig eller kendt. 

I Agria Ekstra indgår desuden Safe 
Genoptræning, uden at du skal betale 
præmie for denne dækning, samt du  
får dækning til en evt. klaphingste/
urhingste operation.

AGRIA EKSTRA – INKLUSIV SKJULTE FEJL

  Racing Sygeforsikring

Racing sygeforsikring erstatter omkring 50 sygdomme og skader som eksempel  
kolik, sårskader, forfangenhed, hovbyld, kværke, spiserørsforstoppelse og mavesår.  
Hvis sygdommen/skaden er dækket af din forsikring, kan du også få erstatning til:

    receptpligtig medicin, både det som dyrlægen bruger på stedet, og det du får 
  med hjem/henter på apoteket 
   dyrlægens transportudgifter med op til 1000 kroner  
  	 aflivning	og	destruktionsudgifter	med	op	til	2000	kroner

Ved visse skader og sygdomme dækkes beslagsmedearbejde og sygebeslag. 
Racing Sygeforsikring har livslang dækning og kan tegnes uden livsforsikring.  
Læs mere om Agrias forsikringer til trav-, galop og montéheste i vores brochure  
Agria Racing.
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  Breeding Sygeforsikring

Breeding sygeforsikring erstatter omkring 50 sygdomme og skader som eksempel 
kolik, sårskader, forfangenhed, folingskomplikationer, yverbetændelse, tilbageholdt 
efterbyrd og kværke. Hvis sygdommen/skaden er dækket af din forsikring, kan du 
også få erstatning til:

   receptpligtig medicin, både det som dyrlægen bruger på stedet,  
  og det du får med hjem/henter på apoteket 
   dyrlægens transportudgifter med op til 1000 kroner 
  	 aflivning	og	destruktionsudgifter	med	op	til	2000	kroner

Føl efter forsikret hoppe dækkes af Safe Sygeforsikring de første 30 levedage, med  
op	til	20.000	kroner.	Ved	visse	skader	og	sygdomme	dækkes	beslagsmedearbejde	 
og sygebeslag. Breeding Sygeforsikring har livslang dækning og kan tegnes uden 
livsforsikring.

  Limited Sygeforsikring

Ønsker du en forsikring, som ikke er lige så omfattende som Agrias øvrige heste- 
forsikringer, giver denne dækning et billigt alternativ. Limited Sygeforsikring  
dækker omkostninger til undersøgelse og behandling udført af dyrlæge i tilfælde af:

   kolik 
   sårskader 
  	 visse	frakturer	og	fissurer

Hvis sygdommen/skaden er dækket af din forsikring, kan du også få erstatning til:

   receptpligtig medicin, både det som dyrlægen bruger på stedet,  
  og det du får med hjem/henter på apoteket 
   dyrlægens transportudgifter med op til 1000 kroner 
  	 aflivning	og	destruktionsudgifter	med	op	til	2000	kroner
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  Safe Liv og Uanvendelighed             

Med Safe Liv- og Uanvendelighed kan du få erstatning, hvis din hest:

  	 bliver	så	syg	eller	skadet,	at	den	dør	eller	ifølge	dyrlægen	skal	aflives 
   forsvinder inden for Norden

Uanvendelighed
Hvis din hest permanent mister sin anvendelighed som ride-eller  brugshest, kan du  
få erstatning for uanvendelighed. Hvis den har mistet sin anvendelighed men kan  
leve videre, kan du få delerstatning for den del af forsikringssummen, der overstiger 
10.000 kroner.

Liv- og Uanvendelighedsforsikringer

Maksimal tryghed 

 TILLÆGSFORSIKRING TIL SAFE LIV- OG UANVENDELIGHED

Breeding Uanvendelighed for Hoppe
Dette er en tillægsforsikring til Safe Liv og Uanvendelighed. Forsikringen dækker, 
hvis hoppen permanent mister sin anvendelighed som avlshoppe som en følge af en 
lang række sygdomme og skader, som er listet i forsikringsbetingelserne. Forsikringen  
gælder bl.a. ved bedæknings og folingsskader, visse hovsygdomme, frakturer, tumorer 
og tilbagevendende kolik.

Hvis hoppen mister sin anvendelighed men kan leve videre, kan du få delerstatning  
for den del af forsikringssummen, der overstiger 10.000 kroner. I forsikringen indgår 
desuden en foster- og følforsikring, der dækker kastning, eller hvis føllet dør inden  
for de første 30 dage fra fødslen. Erstatningen er 10% af hoppens livsforsikring,  
dog maksimum 5.000 kroner.
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  Racing Liv- og Uanvendelighed 

Med Racing Liv- og Uanvendelighed kan du få erstatning, hvis din hest:

  	 bliver	så	syg	eller	skadet,	at	den	dør	eller	ifølge	dyrlægen	skal	aflives 
  	 ved	en	ulykke	skades	så	voldsomt,	at	den	jævnfør	dyreværnsloven	skal	aflives	 
  med det samme 
   forsvinder inden for Norden 

Forsikringen dækker IKKE halthed, bevægelsesforstyrrelser, seneskader, ledskader, 
visse luftvejslidelser og udviklingsforstyrrelser. Heller ikke selv om hesten bliver 
aflivet	i	henhold	til	dyreværnsloven.

Uanvendelighed
Hvis  din hest permanent mister sin anvendelighed som ride-, trav-, galop-, monté  
eller brugshest på grund af visse skader og sygdomme, kan du får erstatning for  
uanvendelighed. Nogle eksempler er frakturer, forfangenhed, hovsygdomme, og 
kronisk hjertefejl. Hvis den har mistet sin anvendelighed men kan leve videre, kan  
du få delerstatning for den del af forsikringssummen der overstiger 10.000 kroner.

  Breeding Liv- og Uanvendelighed 

Med Breeding Liv- og Uanvendelighed kan du få erstatning, hvis din hest:

  	 bliver	så	syg	eller	skadet,	at	den	dør	eller	ifølge	dyrlægen	skal	aflives	ved	en	ulykke 
	 	 skades	så	voldsomt,	at	den	jævnfør	dyreværnsloven	skal	aflives	med	det	samme 
   forsvinder inden for Norden 

Forsikringen dækker IKKE halthed, bevægelsesforstyrrelser, seneskader, ledskader, 
visse luftvejslidelser og udviklingsforstyrrelser. Heller ikke selv om hesten bliver 
aflivet	i	henhold	til	dyreværnsloven.

Uanvendelighed
Hvis  din hoppe permanent mister sin anvendelighed som avlshoppe pga. eksempelvis 
traumatiske bedæknings- eller forløsningsskader, livmoderdrejning eller bækkenfrak-
turer, kan du få erstatning for uanvendelighed. Hvis den har mistet sin anvendelighed 
men kan leve videre, kan du få delerstatning for den del af forsikringssummen der 
overstiger 10.000 kroner. 

Hvis din hingst permanent mister sin anvendelighed som avlshingst pga. sygdom eller 
skade, kan du få erstatning for uanvendelighed. Hvis den får nedsat fertilitet, kan du 
også få erstatning fra forsikringen.

Foster- følforsikring
I hoppens forsikringen indgår desuden en foster- og følforsikring der dækker kastning, 
eller hvis føllet dør inden for de første 30 dage fra fødslen. Erstatningen er 10% af 
hoppens livsforsikring, dog maksimum 5.000 kroner.

Til trav, galop og montéhesten

Til avlshoppen og avlshingsten
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Ansvarsforsikring
Dækker dit ansvar, hvis hesten skader andre dyr, personer eller deres ting.

Begrænset dækning  Limited Liv 

Med Limited Liv kan du få erstatning, hvis din hest:

  	 ved	en	ulykke	skades	så	voldsomt,	at	den	jævnfør	dyreværnsloven	skal	aflives	 
  med det samme 
  	 bliver	så	syg	eller	skadet,	at	den	dør	eller	ifølge	dyrlægen	skal	aflives 
   forsvinder inden for Norden 

Forsikringen dækker IKKE bl.a. halthed, bevægelsesforstyrrelser, seneskader, 
ledskader, visse luftvejslidelser og udviklingsforstyrrelser. Heller ikke selv om  
hesten	bliver	aflivet	i	henhold	til	dyreværnsloven.

Uanvendelighed: der er ingen dækning ved uanvendelighed
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Foster- og føl dækning 
Med Foster- og føldækning får du tryghed for det ufødte føl og frem til føllets  
30. levedøgn. Forsikringen kan tegnes allerede ved 40. drægtighedsdøgn  
og dækker dyrlægeomkostninger med op til 60.000 kroner. 

Du kan også få dækning til bedækningsomkostninger ved synligt tab af  
foster/føl, hvis føllet er dødfødt, eller hvis hoppen dør.

Det er ikke et krav at hoppen er forsikret.

Katastrofe 
Katastrofe	er	et	alternativ	til	dig,	der	ønsker	dækning	ved	nogle	få	specifikke	typer	 
af	ulykke,	bl.a.	brand	eller	trafikskader.	Forsikringen	indeholder	både	dækning	til 
dyrlægebehandling, liv- og uanvendelighed, og er livslang. 

Veteranforsikring
En kombination af Katastrofe og Limited Sygeforsikring. Denne forsikring er  
udviklet til heste, som ved nytegning er 16 år eller ældre.
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Godt at vide! 
Rabat til dig med mange heste
Har du mindst tre heste forsikrede hos Agria, kan du lave en samlingsaftale og få 
rabat. Hver hest er individuelt forsikret, og du kan vælge den dækning du ønsker til 
hver hest. Har du tre til fem heste får du 5% rabat, seks til elleve heste 10% og ved 
tolv	eller	flere	heste	får	du	15%	rabat.

Rabat ved medlemskab af rideklub under DRF
Agria er hovedsponsor for Dansk Rideforbund. Er du medlem af en rideklub under 
Dansk Rideforbund, får du 10% rabat på alle dine hesteforsikringer. Vi glæder os til  
at se dig på vores stand til de store stævner. Vi tilbyder også rabat ved medlemskab i 
nogle af de store avlsforbund. Kontakt os for mere information.

Tilmeld forsikringen til betalingsservice 
Hvis du tilmelder betalingen af din forsikring til betalingsservice, kan du vælge om du 
vil betale per måned, kvartal, halvårligt eller en gang om året. Og så glemmer du ikke 
at få betalt præmien. 

Lokale forsikringsrådgivere
Agrias lokale forsikringsrådgivere er fordelt over hele landet. De hjælper dig med at 
skræddersy en forsikring, der passer dig og din hest. Du kan også kontakte dem uden 
for	de	normale	åbningstider.	Du	kan	finde	din	lokale	forsikringsrådgiver	på 
www.agria.dk/kontakt-os/agrias-forsikringsradgiver

MIT AGRIA
Som kunde hos os får du mere end en god forsikring. 
På Mit Agria kan du logge ind og få et overblik over 
dine forsikringer, skader og betalinger. Hvis uheldet 
er ude, kan du også anmelde din skade digitalt. 
Opret dig som bruger på agria.dk.

TRYGHED FOR DYR OG MENNESKER
For at give vores kunder større specialistkundskab, 
og udvikle trygheden for dyr og mennesker, bidrager 
Agria med midler til forskning gennem Agrias 
forskningsfond. Læs mere på agria.dk. 
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Tegn forsikring og få tips på nettet

Læs mere om vores hesteforsikringer på vores hjemmeside.  
Du kan beregne prisen og tegne forsikringen direkte på agria.dk.  
Her	finder	du	også	mange	tips	og	råd	til	dig	som	hesteejer.

KONTAKT OS MED DET SAMME FOR AT FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
   På agria.dk kan du få en pris samt tegne forsikringen med det samme

   Din lokale forsikringsrådgiver (også weekend og aften)  
  www.agria.dk/kontakt-os/agrias-forsikringsradgiver

   Telefon 70101065 alle hverdage fra 8:00 til 17:00

   hest@agria.dk
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 Kontakt din lokale forsikringsrådgiver
 Vi hjælper dig med at skræddersy en forsikring, som passer dig og dit dyr. 
 Vi træffes også uden for normale åbningstider. 
 Kontaktoplysninger finder du på www.agria.dk/kontakt-os

Agria Dyreforsikring 
Parkvej 1, 2680 Solrød Strand
Telefon: 70 10 10 65
Mail: info@agria.dk

CVR-nummer: 35 81 42 80
Filial af Försäkringsaktie bolaget Agria (Publ) orgnr 516401-8003
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Hos Agria Dyreforsikring forsikrer vi  
dyr, for at de skal kunne få den pleje  
de behøver. Med over 125 års erfaring, 
kundskab og engagement arbejder  
vi for, at dyr skal være sunde og há  
det godt. Vi hjælper dig med at finde  
den forsikring, der passer dig bedst.

Kontakt os på: 

 70 10 10  65
 mandag til fredag 08:00 til 17:00

 www.agria.dk eller hest@agria.dk

www.agria.dk


