
Gælder fra 1. januar 2017

Agria Altid  
Hundeforsikring

Tryghed hele livet...

VIGTIGT: Agria Altid Hundeforsikring kan kun tegnes,  
hvis din hund er under 4 måneder på nytegningstidspunktet!



Agria skaber tryghed for  
dyr og mennesker

Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har speciali
seret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr og mennesker, 
og det er stadig vores mission.

Vi kender dyr
Medarbejderne hos Agria har alle et stort kendskab til dyr. Gennem vores egne dyre-
ejerskaber og engagement i dyr kan vi møde vores kunder med kompetence og empati. 

”Det er mennesker med kendskab til og interesse for dyr, som skal formidle dyre
forsikringer”. Claes Virgin, Agrias grundlægger 1890.

Samfundsengagement og støtte til forskning
Agria bidrager gennem sit samfundsengagement til et sundere samfund 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 smådyr i Skandinavien. 

Tæt samarbejde skaber succes
Agria samarbejder med dyreorganisationer og dyrlæger i alle de nordiske lande.  
Sammen med vores samarbejdspartnere udvikler vi ikke bare forsikringer til vores  
kunder, men fokuserer også på dyreejerskab, dyresport, avl, forskning og uddannelse.

Agrias hundeforsikringer
Når din hund bliver syg eller kommer ud for en ulykke, kan det blive dyrt at gå til  
dyrlægen. Vi hjælper dig med at vælge en forsikring, som passer dig, din hund og din 
tegnebog, så du slipper for overraskelser, hvis der sker noget. Du kan tilpasse forsi-
kringen og prisen efter behov ved at vælge omfang, forsikringsbeløb og selvrisiko.  
Sammen skræddersyr vi en løsning der passer til dig og din hund. Du kan tegne Agrias 
forsikringer enkeltvis eller kombinere dem. Vælg mellem for skellige faste og variable 
selvrisici og maksimum årlig dækning på Agria Sygeforsikring.
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RING  
70 10 10 65  

OG FÅ TILBUD

Kan tegnes allerede når hvalpen er 6 uger,  
og til den bliver 4 måneder: 

 Du får den lovpligtige ansvarsforsikring med i købet.

 Livslang sygeforsikring med samme dækning hele livet.

 Dækker bl.a. hvis din hund får problemer med hofter, 
 albuer, knæ mm eller den ikke smider mælketænderne 
 af sig selv.

 Dækning til skjulte og medfødte fejl der ikke har vist 
 symptomer inden du tegnede forsikringen.

 Inkluderer dyrlægeundersøgelse, behandling, receptpligtig   
 medicin, blodprøver, skanninger og meget mere.

Unikt 
hvalpetilbud!

Når først du får hvalpen hjem, får du travlt med 
at hygge og træne med den. Det bedste er at 

tegne sygeforsikring inden du får hvalpen 
hjem – så er den dækket hvis den skulle 

komme galt af sted eller blive syg.

Agria Altid Hundeforsikring er et 
unikt tilbud til dig der forsikrer 
din hvalp fra den er helt lille.



Vi giver dig råd,  
hvis det går galt

TEGN  
FORSIKRING  

FØR DIN HVALP  
ER 4 MÅNEDER 

Agria er specialister i dyreforsikringer.
Vi har forsikret hunde siden 1924.

agria.dk – telefon 70 10 10 65

Få et skræddersyet tilbud til din hvalp, som dækker dine  
ønsker og behov. Alle vores forsikringer er individuelt til- 
passede den enkelte race og det, man bruger hunden til.  
Kontakt os på 70 10 10 65 eller beregn prisen på agria.dk

Priseksempler  
(hvalpe under 4 måneder)

 Dansk/Svensk gårdhund  
 fra 85 kr. om måneden 

 Labrador  
 fra 104 kr. om måneden 

 Fransk Bulldog  
 fra 123 kr. om måneden

Læs mere og tegn forsikring online  
på agria.dk



Samme dækning hele livet
Agria Altid Sygeforsikring kan tegnes allerede fra hvalpen er 6 uger gammel, og den 
kan være sygeforsikret resten af livet. Hos Agria kan du tegne sygeforsikring uanset 
hvor gammel din hund er, men Agria Altid kan kun tegnes til den er 4 mdr. 

Det bedste du kan få
Den bedste forsikring får du, hvis du tegner forsikring når din hvalp er helt lille (inden  
den begynder at fejle noget). Vi anbefaler at du vælger Agria Altid Sygeforsikring med 
tillægsforsikringen Genoptræning. Har du betalt mange penge for din hund, kan du  
overvejer om Agria Altid Livsforsikring er noget for dig.

Agria Altid Sygeforsikring
Kan tegnes af alle hunde der er under 4 måneder uanset race og dækker udgifter til 
undersøgelse, behandling og receptpligtig medicin pga. sygdom eller skade. Du vælger 
en årlig dækning på 22.477 eller 39.336 kroner. Du kan påvirke præmien ved at vælge  
en selvrisiko på 695, 1.012 eller 2.135 kroner. En højere fast og/eller variabel selvrisiko 
giver en lavere pris. Den variable selvrisiko er på 10 eller 20 procent.

Tillægsforsikring gør din sygeforsikring endnu bedre
Agria Genoptræning dækker svømning, massage, fysioterapi, kiropraktik og water
walk ved visse sygdomme og skader med op til 6.739 kroner pr. år (udover det maks-
beløb, du har valgt for din Agria Altid Sygeforsikring).
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Agria Ansvarsforsikring og Udvidet Ansvarsforsikring
Agria Ansvarsforsikring er den lovpligtige forsikring, du ifølge Hundeloven skal tegne 
når du har hund. Ansvarsforsikringen hjælper dig, hvis din hund har forårsaget skade  
på en anden person eller ejendom, for eksempel hvis din hund bider en anden person 
eller hund. 

Agria Ansvarsforsikring dækker under hundetræning, agility, udstillinger, stævner 
og lignende. Deltager din hund i egentligt figurantarbejde (hvor hunden skal fange og 
fastholde en person) skal du tegne en Udvidet Ansvarsforsikring for at være dækket. 
Med udvidet ansvarsforsikring, har du desuden mulighed for at få dækning til person-
skade, hvis din hund bider en person der passer den.

Agria Altid Livsforsikring
Agria Altid Livsforsikring dækker, hvis din hund dør i for ung en alder pga. sygdom 
eller et ulykkestilfælde. Du kan tegne forsikringen op til indkøbsprisen allerede fra 
hvalpen fylder 6 uger. Du kan senere forhøje livsforsikringen med evt. meritter.

Eksempler på, hvor meget Agria Altid Sygeforsikring erstatter

Diagnose Udgift
 Agria  

erstatter**
Du betaler 

selv

Cherry Eye 4.536 kr 3.457 kr 1.079 kr

Slugt et fremmedlegeme 12.893 kr 10.978 kr 1.915 kr

Knude i mælkekirtel 5.178 kr 4.035 kr 1.143 kr

Kejsersnit 10.589 kr 8.905 kr 1.684 kr

Korsbåndsskade 11.624 kr 9.836 kr 1.788 kr

Knoglefraktur 13.556 kr 11.575 kr 1.981 kr

Livmoderinfektion 13.107 kr 11.171 kr 1.936 kr

Diagnoseeksemplerne bygger på Agrias erfaring med almindelige skadestilfælde, som rammer 
flere hunde hver dag.

** Agria Sygeforsikring med 695 kroner i fast selvrisiko og 10 procent i variabel selvrisiko.

PRISEKSEMPLER PÅ DYRLÆGEUDGIFTER 
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Specialforsikringer – til opdrættere
Opdrætternes forsikringsselskab

Agria driver en af Europas største op-
drætterklubber. I Agria Breeders Club har 
opdrætterne adgang til fordele, nyheder 
og nyttig information. Gennem Agria 
Breeders Club kan opdrættere få inspira-
tion, information, fagkundskab og erfa-
ringsudveksling og desuden være med til 
at sikre, at hvalpene fortsat er forsikrede, 
når de flytter til deres nye hjem. Vi har 
udviklet skræddersyede produkter til 
opdrætterne.

Agria Avl 
Vores avlsforsikringer giver tryghed til dig, som er opdrætter. Du kan eksempelvis få 
erstatning fra Agria Avl, hvis du ikke kan anvende den hund, du havde tænkt til avl, fordi 
den har mistet sin avlsevne. Hvis du har mistanke om, at din hund er steril, kan du også 
få erstatning til fertilitetsudredning. Forsikringen omfatter desuden et ekstra kejsersnit, 
dyrlægebehandling af hvalpe for sygdomme og skader der opstår fra fødslen og frem til 
de flytter hjemmefra (dog maksimum til de fylder 16 uger). 

Agria Skjulte Fejl Forsikring 
Agria Skjulte Fejl Forsikring indgår i tillægsforsikringen Agria Avl, men du kan også 
købe den separat til dit hvalpekuld. Forsikringen erstatter nogle af de skjulte fejl, som  
du kan blive erstatningspligtig over for.

Kontakt din lokale forsikringsrådgiver, som vil gennemgå dine ønsker og sikre  
at du får et tilbud der passer til dit opdræt. Find din forsikringsrådgiver på  
agria.dk/kontakt-os/agrias-forsikringsradgiver.

Specialforsikringer – Agria Brugshunde 
Hvis du planlægger at bruge din hund til praktisk arbejde eller i konkurrencebetonede 
aktiviteter, kan vi tilbyde dig ekstra tryghed. Agria Brugshunde er en forsikring for 
hunde, som kontinuerligt bruges til praktisk arbejde eller officiel konkurrence. Den 
erstatter op til hele livsforsikringsbeløbet, hvis du ikke længere kan anvende din hund  
til brugsarbejde for eksempel jagt, schweiss, lydighed, agility eller som tjenestehund.
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Godt at vide! 
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 hunds sygeforsikring, er bla. baseret på de skadesomkostninger, som 
hunde af samme race har haft, og hvor i landet du bor. Tanken er, at alle racer skal bære 
deres egne omkostninger. De første mange år i hundens liv er prisen lavere. For hunde 
der er 7 år eller ældre, er prisen lidt højere. Du kan påvirke prisen, ved at vælge blandt 
forskellige muligheder inden for selvrisiko og årlig dækning. En høj fast og/eller variabel 
selvrisiko, giver lavere præmie end det modsatte.

Fast og variabel selvrisiko 
Din andel (selvrisikoen) består af en fast og en variabel del. Når dine udgifter til dyrlæge 
overstiger den faste selvrisiko, er det en forsikringssag. Du kan vælge mellem 695, 1.012 
eller 2.135 kroner  
i fast selvrisiko,  
og mellem 10 og  
20 procent i variabel 
selvrisiko. Agria 
erstatter 80 eller  
90 procent af  
de erstatnings-
berettigede udgifter, 
der overstiger den 
faste selvrisiko. 

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.

Eksempel på selvrisiko beregning
Produkt: Agria Sygeforsikring
Fast selvrisiko: 695 kr
Variabel selvrisiko: 10%

Dyrlægeregning 15.000 kr

- Fast selvrisiko - 695 kr
 14.305 kr

- Variabel selvrisiko 10%   - 1.431 kr
Agria dækker 12.874 kr

Agria dækker

Du betaler



For-, efternavn

Adresse Postnummer, By

Cpr-nummer Mobilnummer/e-mail

Medlemsnummer i Dansk Kennel Klub Dato for levering af hund

Oplysninger om hunden

Race Navn

Fødselsdato Registreringsnummer DKK (racehunde)

Chip/tato nummer Farve                                   Indkøbspris

Køn Importeret  

 Ja  Nej

Er hunden sund og rask?

 Ja  Nej

Land og dato for import

Hvornår var du sidst hos dyrlægen og hvorfor?

Oplysninger om sygdom eller skade, som hunden har eller har haft:

Sygeforsikring (inklusiv Agria Ansvarsforsikring)

 22.477 kr  

 39.336 kr

Tillægsforsikring 

 Agria Genoptræning

 Agria Tryghed

Specialforsikringer

 Agria Avl (racehunde)

 Agria Udvidet  

     Ansvarsforsikring

Fast Selvrisiko Variabel selvrisiko 

 695 kr  10%

 1.012 kr  20%

 2.135 kr

Livsforsikring 

 Agria Liv

 Agria Brugshunde

Dato og ejers underskrift. Forsikringsrådgiver navn

Bemærk, at hvis din hund er ældre end 4 måneder, kan du ikke tegne Agria Altid, men vil blive tilbudt en Agria  
hundeforsikring i stedet. Er den over 6 år har vi brug for en Agria dyrlægeattest, der ikke er ældre end 30 dage.  
Vi vil efterfølgende sende attesten til dig.

ANSØG OM FORSIKRING TIL DIN HVALP ALLEREDE I DAG 
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Hvornår træder forsikringen i kraft?
Din Agria forsikring begynder at gælde fra midnat dagen efter du har ansøgt om forsi-
kring. Det er en forudsætning, at du har afgivet fuldstændige helbredsoplysninger om 
både nuværende og tidligere lidelser/sygdomme. I løbet af de første 20 dage gælder  
forsikringen dog ikke for sygdom. Denne periode kaldes for karenstiden. Ulykker er 
dækket fra forsikringen træder i kraft.

Du kan få rabat
Du får 10 procent rabat på alle dine hundeforsikringer, hvis du er medlem af Dansk  
Kennel Klub eller Dyrenes Beskyttelse. Du kan også få rabat, hvis du er opdrætter  
med registreret kennelmærke, som er godkendt af Dansk Kennel Klub. Vi tilbyder  
også mængderabatter for dig som har flere hunde. Kontakt os for mere information.

Tegn forsikring og få tips på nettet
Læs mere om vores hundeforsikringer på vores hjemmeside. Du kan beregne pris og 
forsikre din hund direkte på agria.dk. Her finder du også mange tips og råd til dig  
som hundeejer!

Det er aldrig for sent for tryghed
Du kan tegne en Agria Altid Sygeforsikring til hunden er 4 måneder, men Agria hunde-
forsikring kan tegnes hele hundens liv (er din hund fyldt 6 år, skal vi bruge en Agria dyr-
lægeattest, når du forsikrer hunden). Hvis du tegner sygeforsikring for en hund, som er 
ældre end 6 år, tilkommer der en seniorpræmie. Sygeforsikringen er livslang og du har 
samme dækning hele hundens liv.

Kontakt os med det samme for at få et uforpligtende tilbud
• På agria.dk kan du få en pris samt tegne forsikring med det samme

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

• Telefon 70 10 10 65 alle hverdage fra 8 til 17:00

• info@agria.dk



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.
Kontakt oplysninger finder du på agria.dk/kontakt-os/agrias-forsikringsradgiver.

Hos Agria Dyreforsikring forsikrer vi dyr, for at de skal kunne få  
den pleje de behøver. Med kundskab og engagement arbejder vi for,  
at dyrene skal være sunde og ha’ det godt. Vi hjælper dig med at finde 
den forsikring, som passer dig bedst.

Kontakt os på: 

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

agria.dk eller info@agria.dk

Agria Dyreforsikring Postboks 744, 2730 Herlev | Besøgsadresse: 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


