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Om sygeforsikring
Når din hund 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 hund 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:
•    720 kr
• 1.048 kr
• 2.210 kr

Agria erstatter

Du betaler

Produkt: Agria Sygeforsikring 
Fast selvrisiko: 720 kr
Variabel selvrisiko: 10 %

Dyrlægeudgift 15 000 kr
Fast selvrisiko ÷ 720 kr
 14.280 kr
Variabel selvrisiko 10%  ÷1.428 kr
Agria erstatter 12.852 kr

Eksempel på beregning af selvrisiko

PriSEkSEmPLEr På HVAD AgriA SygEForSikriNg ErStAttEr

Diagnose Udgift Agria dækker* Selvrisiko     
Diskusprolaps  22.000 kr  18.857 kr  3.143 kr 
Korsbåndskade  19.000 kr  16.157 kr  2.843 kr 
Livmoderbetændelse  11.000 kr  8.957 kr  2.043 kr 
Kejsersnit  14.000 kr  11.657 kr  2.343 kr 
Knoglebrud  13.000 kr  10.757 kr  2.243 kr 
Mælkekirteltumor  7.000 kr  5.357 kr  1.643 kr 
Fremmedlegeme i mave eller tarm**  9.000 kr  7.157 kr  1.843 kr

Dette er helt almindelige skadetilfælde, som rammer flere hunde hver dag. 
* Agria Sygeforsikring med 1.048 kroner i fast selvrisiko og 10 % variabel selvrisiko.
** Fremmedlegeme i mave- og tarmkanalen, f.eks. en strømpe.

En lav selvrisiko giver højere 
erstatning ved dyrlægebesøg.

Variabel selvrisiko: 
10 %
20 %

Agria i korte træk
Agria Dyreforsikring tilbyder fleksible forsikringsløsninger til alle slags 
hunde. Som hundeejer kan du nemt og hurtigt forsikre din hund, så du får en 
mere tryg hverdag hele hundens 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 hund. 

Alle vores 

sygeforsikringer

kan tegnes fra 

hvalpen er 6 uger

 og vi har ingen øvre 

aldersgrænse.



Agria Altid 
hunderaceforsikring 
- før 4 måneder 
Agria Altid Hunderaceforsikring
Dette er vores mest omfattende forsikring, 
som dækker dyrlægeudgifter. Kan tegnes 
allerede når hvalpen er 6 uger, og frem til 
den fylder 4 måneder. Du får den lovpligtige 
ansvarsforsikring med uden beregning. 
Udgifter til receptpligtig medicin og genop-
træning er inkluderet. Omfatter også led-
sygdomme som f.eks. HD (hofteledsdyspla-
si) og AD (albueledsdysplasi). Dækningen 
gælder også til blandingshunde og/eller 
hunde uden stambog. Agria Altid inklude-
rer også skjulte fejl, som hvalpen havde, da 
den blev leveret, hvis dette opdages på et 
senere tidspunkt. 

Du kan vælge 25.500 kr. eller 45.900 kr. i 
årlig dækning. Selvrisikoperioden er på 135 
dage. 

Du har mulighed for at tilvælge livsfor-
sikring eller tillægsforsikringer, hvis du 
skal bruge din hund i avl eller som brugs/
jagthund.  

 

 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 eller knæ.

 Dækker fraktur på og fjernelse af   
 blivende mælketænder. 
 

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

 Dækker til dyrlægeundersøgelse,   
 behandling, receptpligtig medicin,  
 genoptræning, kiropraktik, blodprøver,  
 scanninger og meget mere.

Agria Sygeforsikring 
- tryghed hele din 
   hunds livUnikt 

hvalpetilbud!

Hvis du forsikrer

 din hvalp før
 den fylder

4 mdr.
Agria Sygeforsikring
Denne forsikringen kan tegnes for 
hunde, der er over 4 måneder gamle. 
Den dækker dyrlægeudgifter og 
receptpligtig medicin. Forsikringen 
dækker de mest gængse sygdomme 
og skader, som en hund kan komme 
ud for i sit liv. Der er nogle få be-
grænsninger, men ud over det får du 
erstatning til f.eks. allergi, øjenskader, 
cancer, diarré og meget mere.

Det er aldrig for sent at få tryghed
Agria hundeforsikring kan tegnes 
hele hundens liv.  Sygeforsikringen er 
livslang og du har samme gode dæk-
ning hele hundens liv. Du kan tilpasse 
forsikringen og prisen efter behov 
ved at vælge omfang, forsikrings-
beløb og selvrisiko.   

Du kan vælge 23.271 kr. eller 40.724 kr. 
i årlig dækning. Selvrisikoperioden er 
på 125 dage.  

Vil du have dækning til genoptræning 
og kiropraktik, kan du tegne til-
lægsforsikringen ”Genoptræning og 
Kiropraktik”. 

Du har også mulighed for at tilvælge livsforsik-
ring, så du får en erstatning, hvis din hund dør 
eller løber væk. Ønsker du en mere omfattende 
dækning f.eks. hvis du skal bruge din hund i avl 
eller som brugs/jagthund? Så har vi relevante 
tillægsforsikringer.



Ansvarsforsikring
- udvidet og alm.

Agria Ansvarsforsikring og  
Agria Udvidet Ansvarsforsikring

Agria Ansvarsforsikring er den lovpligtige 
forsikring, du ifølge Hundeloven skal tegne, 
når du har hund. Ansvarsforsikringen hjæl-
per dig, hvis din hund har forårsaget skade  
på en anden person eller ejendom, for 
eksempel hvis din hund bider en anden per-
son eller hund. 

Agria Ansvarsforsikring dækker under hun-
detræning, agility, udstillinger, stævner og 
lignende. Deltager din hund i figurantar-
bejde (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 
personskade, hvis din hund bider en 
person, der passer den.

Er du medlem af DcH, kan 
du nøjes med at tegne den 
lovpligtige ansvarsfor-
sikring - også selvom du 
træner figurantarbejde.

Endnu bedre dækning
Tillægsforsikringer
Med vores tillægsforsikringer kan du skræddersy din forsikring, så du  
får en udvidet dækning til jagt-, avls- eller familiehunden.

Agria genoptræning og kiropraktik
Kan tegnes som en tillægsforsikring til Agria 
Sygeforsikring. Denne forsikring erstat-
ter med op til 6.977 kr pr. forsikringsår, hvis 
hunden har brug for genoptræning i form af 
f.eks fysioterapi, svømming, waterwalker 
eller kiropraktik i forbindelse med sygdom 
eller skade. Denne dækning medfølger i Ag-
ria Altid  hunderaceforsikring, men her kan 
du tilkøbe ekstra dækning, hvis du ønsker 
højere sum.

Agria Avl Sygeforsikring
En tillægsforsikring, som kan tegnes til de 
fleste af vores sygeforsikringer, og giver 
opdrættere udvidet dækning i forbindelse 
med hvalpekuld. Forsikringen kan blandt 
andet erstatte fertilitetsudredning, yder-
ligere et kejsersnit (ud over dækningen i 
sygeforsikringen) og dyrlægeudgifter til 
hvalpene (erstatningssum på 20.000 kr.
til hele hvalpekuldet). Inkluderer også  
Agria Skjulte Fejl forsikring til hvalpekul-
det (maks. 15.000 kr. pr. hvalp).

Agria Avl Livsforsikring
Dette er en tillægsforsikring til Agria Altid 
Liv eller Agria Liv og kan erstatte ved tabt 
avlsevne. Forsikringen skal tegnes før hun-
den er fire måneder eller også skal hunden 
have efterladt et kuld hvalpe i den tid, den 
har haft denne tillægsforsikring.

Agria Skjulte Fejl
En forsikring for opdrættere, som også 
kan tegnes separat. Forsikringen erstatter, 
hvis du som opdrætter sælger en hvalp 
med en skjulte fejl. Forsikringen tegnes 
for DKK-registrerede hvalpekuld under 16 
uger (inden de flytter hjemmefra). Forsik-
ringen er både en livs- og sygeforsikring, 
med erstatningssum svarende til hvalpens 
salgspris (maks 20.000 kr. pr. hvalp). 

Agria Brugshundeforsikring
Dette er en tillægsforsikring til Agria Altid 
Liv eller Agria Liv, og er til dig, der har en 
jagthund eller anden type af brugshund, 
som bruges aktivt. Forsikringen erstatter 
med op til livsforsikringsbeløbet, hvis 
hunden varigt mister sin brugsevne - også 
hvis hunden kan leve videre som familie-
hund. 

Se vilkår for dækning og begrænsninger på 
agria.dk.

Udvidet
 eller alm.  

ansvarsforsikring? 

 i tvivl? 
Spørg os!



Agria Altid Liv
Dette er vores mest omfattende livsfor-
sikring til dig, der forsikrer hvalpen før den 
fylder 4 måneder. Med Agria Altid Liv får 
du også dækning ved dødsfald, som skyl-
des skjulte/medfødte fejl - også hvis den  
skjulte/medfødte fejl er arveligt betinget. 

Agria Liv
Denne forsikring er til hunde, der er fyldt 
4 måneder, når forsikringen bliver tegnet. 
Livsforsikringen erstatter, hvis hunden dør 
af en årsag, der også er omfattet af Agria 
Sygeforsikring.

Du har mulighed for at tegne tillægsforsik-
ringer til begge livsforsikringer: 
Agria Avl Liv og Agria Brugshund.

Livsforsikring
Hvis det værste sker
Erstatter hvis hunden dør eller må aflives på grund af sygdom eller skade. 
Den kan også erstatte, hvis hunden forsvinder eller bliver stjålet. 

Forsikringssummen fastsættes normalt på baggrund af  indkøbs- eller markedspri-
sen, men andre kriterier kan også have betydning som f.eks. udstillings- prøve- og 
jagtresultater. 

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 vejne, 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.

Din personlige forsikringsrådgiver
Du kan få din egen rådgiver, som er tilgængelig for dig, når du har brug for det. 
Har du spørsmål til din forsikring, kontakter du bare din forsikringsrådgiver.

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. 
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 dyreejerska-
ber og engagement i dyr kan vi møde 
vores kunder med kompetence og 
empati. Agria Dyreforsikring er et unikt 
forsikringsselskab, der har specialiseret 
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 hunds sygeforsikring er 
bla. baseret på de skadeomkostninger, 
som hunde af samme race har haft og 
hvor i landet du bor. Tanken er, at alle ra-
cer 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 en høj variabel selvrisiko, giver 
lavere præmie.

Selvrisikoperioden
Du betaler kun den faste selvrisiko en 
gang pr. 125/135 dage regnet fra det 
første dyrlæge besøg (uanset om der er 
tale om en eller flere diagnoser). Heref-
ter 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 midnat dagen efter du har ansøgt om 
forsikring. Det er en forudsætning, at du 
har afgivet fuldstændige helbredsoplys-
ninger 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. I hele karenstiden er der 
stadig dækning for ulykker.

Du kan få rabat
Du får 10 procent rabat på alle dine hun-
deforsikringer, hvis du er medlem af 
Dansk Kennel Klub, Dyreværnet, Dan-
marks Civile Hundeførerforening eller 
andre hundeklubber Agria samarbejder 
med. Du kan også få rabat, hvis du er 
opdrætter  med registreret ken-
nelmærke og stambogsfører under 
Dansk Kennel Klub. Vi tilbyder også 
mængderabatter, hvis du har  flere 
hunde. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Selvrisikobonus - det betaler sig at 
være rask! 
Hvis du ikke har fået udbetalt erstatning 
i mindst to år, får du en selvrisikobonus, 
første gang du får brug for forsikringen. 
For at opnå selvrisikobonus skal dine 
dyrlægeudgifter være højere end den 
faste selvrisiko du har valgt.

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!
 

Samfundsengagement
- og støtte til forskning
Agria bidrager gennem sit samfundsen-
gagement til et sundere liv for dyr. 
Agrias forskningsfond finansierer forsk-
ning inden for veterinærmedicin, god 
dyrevelfærd og forskning, der forbedrer 
sundheden for mennesker ved omgang 
med dyr. Vi er en af de største bidrag-
sydere til forskning i smådyr i Skandi-
navien. 

tæt samarbejde skaber succes
Agria samarbejder med dyreorganisa-
tioner og dyrlæger i alle de nordiske 
lande. 
 
Sammen med vores samarbejdspart-
nere fokuserer vi på dyreejerskab, 
dyresport, avl, forskning og uddan-
nelse.



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 hunden kommer til skade.

Agria Dyreforsikring | Parkvej 1 | 2680 Solrød Strand | Tel 70 10 10 65 | info@agria.dk | www.agria.dk  

CVR-nummer 35814280 | Filial af Försäkringsaktiebolaget Agria (Publ) orgnr 516401-8003

Anbefalet af:

www.agria.dk


