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Om sygeforsikring
Når din hest bliver syg eller kommer ud for en ulykke, kan det blive dyrt at gå til 
dyrlægen. Vi hjælper dig med at skræddersy en forsikring, som passer dig, din 
hest og din tegnebog, så du slipper for overraskelser, hvis der sker noget. 

Du kan tilpasse forsikringen og prisen efter behov ved at vælge dækning, 
forsikringsbeløb og selvrisiko. Du kan tegne Agrias forsikringer enkeltvis eller 
kombinere dem. 

Selvrisiko er den del af 
udgifterne, du selv betaler
Selvrisiko består af en fast og en variabel 
del. Prisen på forsikringen påvirkes af, 
hvilken selvrisikokombination du vælger. 

Høj selvrisiko = lavere forsikringspræmie. 
Lav selvrisiko = højere forsikringspræmie, 
men du betaler mindre hos dyrlægen ved 
sygdom eller skade. 

Faste selvrisiko:
•    932 kr
• 1.449 kr
• 2.899 kr

Agria erstatter

Du betaler

Produkt: Agria Sygeforsikring 
Fast selvrisiko: 932 kr
Variabel selvrisiko: 10 %

Dyrlægeudgift 15 000 kr
Fast selvrisiko ÷ 932 kr
 14.068 kr
Variabel selvrisiko 10%  ÷1.407 kr
Agria erstatter 12.661 kr

Eksempel på beregning af selvrisiko

PRiSEkSEmPLER På HVAD AgRiA SygEFoRSikRiNg ERStAttER

Diagnose Udgift Agria dækker* Selvrisiko     
Kolik  15.000 kr  12.661 kr  2.339 kr 
Gaffelbåndsskade  6.000 kr  4.561 kr  1.439 kr 
Mavesår  10.000 kr  8.161 kr  1.839 kr 
Griffelbensbrud  8.000 kr  6.361 kr  1.639 kr 
Hovbyld  2.500 kr  1.411 kr  1.089 kr 

Dette er helt almindelige skadetilfælde, som rammer flere heste hver dag. 
* Agria Sygeforsikring med 932 kroner i fast selvrisiko og 10 % variabel selvrisiko.

En lav selvrisiko giver højere 
erstatning ved dyrlægebesøg.

Variabel selvrisiko: 
10 %
20 %

Agria i korte træk
Agria Dyreforsikring tilbyder fleksible forsikringsløsninger til alle slags 
heste og hesteejere. Du kan nemt og hurtigt forsikre din hest, så du får en 
mere tryg hverdag hele hestens liv. Du er velkommen til at kontakte vores 
kundecenter eller måske du hellere vil have din egen forsikringsrådgiver? 
Uanset: Sammen finder vi den forsikringsløsning, der passer dig og din hest. 

Alle vores 

forsikringer kan

 tegnes fra hesten

 er 1 dag gammel

  og vi har ingen øvre 

aldersgrænse

Du finder vores komplette vilkår på agria.dk



Den rigtige forsikring 
giver ekstra tryghed
fra fødsel til død

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 ophører ikke, når hesten bliver ældre, og dit årlige forsikrings- 
sum 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 dækningssum 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

Agria Safe
Vores mest omfattende
forsikring - maksimal tryghed

Agria Breeding
Forsikringen til dig, der har  
avlshoppe eller avlshingst

Agria Limited
Forsikringen til dig, der ønsker  
en begrænset dækning

Agria Racing 
Forsikringen til dig, med trav-,
galop eller montéhest

Agria Hesteforsikring
Hvorfor vælge os?

Specialister i Hesteforsikring
Hos Agria har vi specialiseret os i forsik-
ringer til alle heste- og hesteejeres behov. 

Vi tilbyder dækning til alt fra den lille shet-
landspony til den dyreste avlshingst.

Uanset hvad du bruger din hest til, finder 
du forsikringen hos os. 

Vi har forsikringer udviklet specielt til 
rideheste, travheste, avlsheste og meget 
mere...

• Sygeforsikring kan tegnes selvstændigt 
- du behøver ikke have livsforsikring.

• Sygeforsikringen er livslang.
• Foster- og Føl forsikringen kan tegnes 

uden hoppen er forsikret.
• Foster- og Følforsikring dækker føllet 

med sygeforsikring de første 30 dage.
• Agria Ekstra giver dækning til skjulte- 

og medfødte fejl.
• Føl kan forsikres allerede fra 2 

levedøgn.
• Dæknig til aflivning og bortskaffelse.



genoptræning & kiropraktik 
(tillægsforsikring til Agria Safe)
Har du tegnet Agria Safe Sygeforsikring, 
har du mulighed for at udvide din dækning 
med denne tillægsforsikring. 

Hvis du tegner denne tillægsforsikring, kan 
du få erstatning med op til 5.000 kroner
pr. 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

Agria Safe Sygeforsikring
Denne forsikringen kan tegnes alle-
rede fra føllets andet levedøgn. Den 
dækker dyrlægeudgifter og recept-
pligtig medicin. Forsikringen dækker 
de mest gængse sygdomme og ska-
der, som en hest kan komme ud for i 
sit liv. Der er nogle få begrænsninger, 
men ud over det, får du erstatning 
til f.eks. halthed, øjenskader, kolik, 
soleksem og meget mere.

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.

Du kan vælge 31.059 kr. eller 62.118 kr. i 
årlig dækning. 

Selvrisikoperioden er på 125 dage. 

Safe Sygeforsikring har livslang dæk-
ning og kan tegnes uden livsforsikring.

Det er aldrig for sent at få tryghed
Agria Safeforsikring kan tegnes til og 
med hestens 15 år. Sygeforsikringen er 
livslang og du har samme gode dækning 
hele hestens liv.

Agria Safe 
Sygeforsikring 

Tillægsforsikring
- til Agria SafeVores mest

 omfattende

 hesteforsikring!

til dig der ønsker 

den bedste
dækning



Agria Limited
Begrænset dækning
Har du brug for en forsikring der kun dækker nogle få ting?  
Så er Agria Limited det helt rigtige til dig.

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 omkostnin-
ger til undersøgelse og behandling udført 
af dyrlæge, ved visse sygdomme/skader.

Forsikringen dækker kun:
• Kolik
• Sårskader
• Akut traumatisk fraktur/fissur, hvor der 

ikke er tegn på artroseforandringer  

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.

Limited har en 

begrænset dækning.  

Er du i tvivl om hvad 

den dækker? 

Spørg os!

Du kan vælge 31.059 kr. eller 62.118 kr. 
i årlig dækning. 

Selvrisikoperioden er på 125 dage. 

Limited Sygeforsikring har livslang 
dækning.

Agria Racing 
sygeforsikring Racing 

Sygeforsikring har 

livslang dækning og 

kan tegnes uden 

livsforsikring!

Racing Sygeforsikring
Racing sygeforsikring erstatter omkring 
50 sygdomme og skader som eksempel  
kolik, sårskader, forfangenhed, hovbyld, 
kværke, spiserørsforstoppelse og mave-
sår. 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.

 
Du kan vælge 31.059 kr. eller 62.118 kr. 
i årlig dækning. 

Selvrisikoperioden er på 125 dage. 

Racing Sygeforsikring har livslang 
dækning.



Breeding Sygeforsikring
Agria Breeding er en forsikring med fokus 
på dig, der planlægger at ifole din hoppe, 
har føl eller driver stutteri. 

Breeding Sygeforsikring erstatter omkring 
50 sygdomme og skader som for eksempel 
kolik, sårskader, forfangenhed, folings-
komplikationer, yverbetændelse, tilbage-
holdt efterbyrd og kværke. Hvis sygdom-
men/skaden er dækket af din forsikring, 
kan du også få erstatning til:

• Receptpligtig medicin, både det 
dyrlægen bruger på stedet og det du får 
med hjem eller henter på apoteket. 

• Dyrlægens transportudgifter med op til 
1.000 kroner. 

• Aflivning og destruktionsudgifter med 
op til 2.000 kroner.

• Ved visse skader og sygdomme dækkes 
beslagsmedearbejde og sygebeslag. 

• Føl efter forsikret hoppe dækkes af 
Breeding Sygeforsikring de første 30 
levedage, med op til 20.000 kroner.

Agria Breeding

Agria Ekstra er en dækning der 
automatisk indgår uden beregning, 
når du forsikrer dit føl med Safe 
Sygeforsikring og Safe Liv og 
Uanvendelighed inden det bliver 30 
dage gammelt.

Med Agria Ekstra får du udover den 
gode dækning i Safe, også dækning 
ved skade, sygdom eller aflivning 
grundet en skjult fejl. Denne ekstra 
beskyttelse gælder hele hestens liv, 
så længe den forbliver uafbrudt 

forsikret hos Agria. Med skjult fejl 
menes fejl der fandtes da du tegnede 
forsikringen men som ikke var synlig 
eller kendt. Gælder også for medfød-
te fejl der ikke har vist symptomer 
inden du tegnede forsikringen. 

Med Agria Ekstra får du også Safe 
genoptræning og  kiropraktik med 
uden beregning, og dækning til en 
eventuel klaphingste/urhingste 
operation.

AgRiA EkStRA – DÆkkER VED SkJULtE- og mEDFøDtE FEJL 
(UDEN EkStRA omkoStNiNgER)

Du kan vælge 31.059 kr. eller 62.118 kr. 
i årlig dækning. 

Selvrisikoperioden er på 125 dage. 

Breeding Sygeforsikring har livslang 
dækning og kan tegnes uden livsfor-
sikring.

Sygeforsikring til 
avlshopper og avlshingste

Foster- og 

Følforsikring kan 

tegnes uden krav om 

livsforsikring

 på hoppen

Foster- og følforsikring
Vores Foster- og følforsikring giver dig 
tryghed for både dit ufødte føl og for 
føllets første 30 levedøgn. 

Forsikringen kan tegnes fra 40. drægtig-
hedsdøgn og til og med 30 dage før forven-
tet foling. Forsikringen gælder til føllet er 
30 dage gammelt og er den bedste 
syge forsikring du kan tegne til dit føl. 
Forsikringen dækker dyrlægeomkostning-
er med op til 60.000 kroner, og du kan få 
dækket dine bedækningsomkostninger:

• Ved synlig kastning
• Ved dødfødt føl
• Ved udeblevet foster efter dokumenteret 

drægtighed
• Ved hoppens død
• For føl der må aflives indenfor 30 dage 

efter foling.

Følforsikring
Agria Foster- og 

Er din hest forsikret hos Agria, 
kan du tilbyde ny ejer at over-
tage din forsikrings dækning, 
og bibeholde ancienniteten. 

Har du forsikret dit føl med 
Safe Sygeforsikring samt Safe 
Liv og Uanvendelighed inden 
det blev 30 dage gammelt, 

kan ny ejer overtage disse 
dækninger, inklusiv Agria 
Ekstra med dækning til skjulte 
fejl. 

Det er meget vigtigt at der 
ikke sker ophold i dækningen, 
da man ikke senere får mulig-
hed for at tegne Agria Ekstra.

Behold forsikringsdækningen ved ejerskifte – også Skjulte Fejl!



Agria Safe
Liv- og Uanvendeligheds-
forsikring

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 din har mistet sin anvendelighed men 
kan leve videre, kan du få delerstatning for 
den del af forsikringssummen, der 
overstiger 10.000 kroner.

Breeding Uanvendelighed for hoppe 
(tillægsforsikring til Safe Liv- og 
Uanvendelighed)

Forsikringen dækker, hvis hoppen 
permanent mister sin anvendelig-
hed som avlshoppe som en følge af 
en lang række sygdomme og skader, 
som er listet i forsikringsbetingel-
serne. Forsikringen  gælder bl.a. ved 
bedæknings og folingsskader, visse 
hovsygdomme, frakturer, tumorer 
og tilbagevendende kolik.

Hvis hoppen mister sin anvendelig-
hed men kan leve videre, kan du få 
delerstatning for den del af forsik-
ringssummen, 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 maksi-
mum 5.000 kroner.

Vores mest omfattende dækning

Vores mest
 omfattende

 hesteforsiking!

til dig der ønsker 

den bedste
dækning

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 dyre-
værnsloven.

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 erstat-
ning for uanvendelighed. Nogle eksempler 
er knoglebrud, forfangenhed, hovsygdom-
me, og kronisk hjertefejl. Hvis den har 
mistet sin anvendelighed men kan leve 
videre, kan  
du få delerstatning for den del af forsik-
ringssummen der overstiger 10.000 
kroner.

Til trav, galop og montéhesten

Agria Racing
Liv- og Uanvendeligheds-
forsikring



Agria Breeding 
Liv- og Uanvendeligheds-
forsikring

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, livmoderdrej-
ning eller bækkenfrakturer, 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.

Til avlshoppen og avlshingsten

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

Veteranforsikring
En kombination af Katastrofe og 
Limited Sygeforsikring. Denne 
forsikring er  livslang og udviklet til 
heste, som ved nytegning er 16 år 
eller ældre.

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. Begrænset dækning

Agria Limited
Livsforsikring

 sygdom eller skade, kan du få erstatning for 
uanvendelighed. Det kan du også få hvis 
hingsten i to avlssæsoner efter hinanden, har 
beviseligt nedsat fertilitet.

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. Ønsker du en højere dækningssum 
kan der tegnes en separat foster- og føl 
dæknig.



kontakt din forsikringsrådgiver
Agria forsikringsrådgivere er selv heste- 
ejere med bred erfaring fra avl, kåring, 
dressur, spring, undervisning og meget 
mere.

De kan hjælpe dig med at tegne en skræd-
dersyet forsikring, som passer præcis 

Din personlige
Forsikringsrådgiver

til dig og din hest  - og så tager de også 
telefonen uden for normal kontortid. 

Vidste du at...
Vi også kan hjælpe dig med forsikring til 
din kat, kanin eller hund!

Dine 
kundefordele

Direkte skaderefusion – for vores kunder!

De fleste klinikker og dyrlæger i Danmark har mulighed for at foretage 
direkte skaderefusion med Agria. Det foregår sådan, at dyrlægen søger 
om erstatning på dine vegne, Agria udbetaler erstatningsbeløbet direk-
te til klinikken og du slipper for at lægge ud for hele dyrlægeregningen. 
Du skal derfor kun betale din selvrisiko og eventuelt de udgifter, som 
ikke erstattes af forsikringen.

          Henvendelser bliver behandlet i løbet af vores
          åbningstid, alle hverdage mellem 9-16.

mit Agria
Din egen kundeside på agria.dk og en app, som du hurtigt kan downloade på 
mobilen. Her ser du oversigt over dine forsikringer, kan hurtigt anmelde skader, 
læse tips og artikler og finde den nærmeste dyrlæge.

medlemsrabat
Der findes forskellige rabatter du kan få, når du tegner forsikring hos Agria. 
Er du medlem af Dansk Rideforbund får du 10% i rabat på din forsikring. Agria 
Dyreforsikring samarbejder også med andre avlsforbund og foreninger, der kan 
give rabat. Forsikrer du flere heste kan du få samlingsrabat. Rabatterne kan 
kombineres og du kan få helt op til 35% i rabat. 

Selvrisikobonus - det betaler sig at være rask
Hvis du ikke har fået udbetalt erstatning i mindst to år, får du en selvrisikobo-
nus, første gang du får brug for forsikringen i det efterfølgende forsikringsår.



Godt at vide om Agria 
og din forsikring!
Vidste du, at du som kunde hos Agria bidrager til forskning? 
Vi tilbyder rabat på din forsikring og meget andet...

Vi kender dyr
Medarbejderne hos Agria har alle et stort 
kendskab til dyr. Vi har mange dyrlæger og 
veterinærsypeplejersker ansat. Gennem 
vores egne dyreejerskaber og engagement i 
dyr kan vi møde vores kunder med kompe-
tence og empati. Agria Dyreforsikring er et 
unikt forsikringsselskab, der har specialise-
ret sig i dyr. Vi har skabt tryghed for dyr og 
mennesker siden 1890.

Forsikringstanken er enkel
Mange er med til at dele uforudsete udgifter. 
Forsikringen dækker uventet sygdom og 
skader, som sker efter, forsikringen tegnes 
og karenstiden er overstået. 

Sådan beregner vi forsikringspræmien
Prisen for din hests forsikring er bla. baseret 
på de skadeomkostninger, som heste af 
samme race har haft . Tanken er, at alle racer 
skal bære deres egne omkostninger. 

Du kan påvirke prisen ved at vælge blandt 
forskellige muligheder inden for selvrisiko 
og årlig dækning. En høj fast og/eller  en høj 
variabel selvrisiko, giver lavere præmie.

Selvrisikoperioden
Du betaler kun den faste selvrisiko en gang 
pr. 125 dage regnet fra det første dyrlæge-
besøg (uanset om der er tale om en eller 
flere diagnoser). Herefter betaler du kun den 
variable selvrisiko på 10 eller 20 procent. Det 
vil sige, at du maksimum betaler den faste 
selv risiko 3 gange på et år.

Hvornår træder forsikringen i kraft?
Din Agria forsikring begynder at gælde fra 
det klokkeslæt du har ansøgt om for-
sikringen. Det er en forudsætning, at du har 
afgivet fuldstændige helbredsoplysninger 
om både nuværende og tidligere lidelser/
sygdomme. Der er 20 dages karenstid på 
vores forsikringer. Hvis du vil se hvad der er 
dækket i karenstiden, kan du se dette i vores 
komplette vilkår på agria.dk.

tegn forsikring og få tips på nettet
Læs mere om vores hesteforsikringer på 
vores hjemmeside. Du kan beregne pris og 
forsikre din hest direkte på agria.dk. Her fin-
der du også mange tips og råd til dig som 
hesteejer!

Samfundsengagement
- og støtte til forskning
Agria bidrager gennem sit samfundsenga-
gement til et sundere liv for dyr. Agrias 
forskningsfond finansierer forskning inden 
for veterinærmedicin, god dyrevelfærd og 

forskning, der forbedrer sundheden for 
mennesker ved omgang med dyr. Vi er en af 
de største bidragsydere til forskning i små-
dyr i Skandinavien. 

tæt samarbejde skaber succes
Agria samarbejder med dyreorganisationer 
og dyrlæger i alle de nordiske lande.  
Sammen med vores samarbejdspartnere 
fokuserer vi på dyreejerskab, hestesport, 
avl, forskning og uddannelse.



Følg Agria på:

Vi glæder os til at 
høre fra dig
... hvis du har ideer, kommentarer eller spørgsmål 
til forsikringen. Vi er her for dig.

- Find din lokale forsikringsrådgiver på agria.dk
- Ring til os på tlf.: 70 10 10 65
- Beregn pris og tegn forsikring online på agria.dk

På agria.dk finder du alle vores forsikringer.
Her finder du også en oversigt med vores vilkår og
kan beregne pris på forsikringer, samt finde råd om
hvad du gør, hvis hesten kommer til skade.
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