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Den bedste start 
på livet!
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• Op til 2 kejsersnit
• Dyrlægebehandling af hvalpe
• Skjulte fejl
• Livserstatning ved tabt avlsevne
• Fertilitetesudredning
• og meget mere... 



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. 

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

Tæt samarbejde skaber succes
Agria samarbejder med hundeorgani-
sationer og dyrlæger i alle de nordiske 
lande. Sammen med vores samar-
bejdspartnere udvikler vi ikke bare 
forsikringer til vores kunder, men 
fokuserer også på hundeejerskab, 
hundesport, opdræt, forskning og 
uddannelse. 

Samfundsengagement
- og støtte til forskning
Agria bidrager gennem sit samfunds-
engagement til et sundere liv for dyr. 
Agrias forskningsfond finansierer 

Agria Dyreforsikring er hoveds-
ponsor for Dansk Kennel Klub og 
en stor del af specialklubberne i 
Danmark.

forskning inden for veterinærmedicin, 
god dyrevelfærd og forskning, der for-
bedrer sundheden for mennesker ved 
omgang med dyr. Vi er en af de største 
bidragsydere til forskning i smådyr i 
Skandinavien.  

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.

Du kan få rabat
Du får 10 procent rabat på alle dine hun-
deforsikringer, hvis du er medlem af 
Dansk Kennel Klub, Dyreværnet, DcH 
eller andre hundeklubber Agria samar-
bejder 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.



Hvad kan Agria 
tilbyde dig som 
 opdrætter? 
Opdrætternes forsikringsselskab

Agria er opdrætternes forsikringsselskab 
og vores avlsforsikringer giver dig en helt 
unik dækning.
Vores avlsforsikringer giver tryghed til dig, 
som er opdrætter under Dansk Kennel 
Klub, hvis avlsplanerne ikke helt går, som 
du havde ønsket det. 

Kejsersnit og fødselskomplikationer

Udover det kejsersnit, vi dækker på selve 
sygeforsikringen, dækker vi et ekstra kej-
sersnit på avlsforsikringen. Der er særlige 
vilkår gældende for enkelte racer*. Vi dæk-
ker også udgifter til fødselskomplikationer.

Kejsersnit dækkes hvis:

Tæven har været sygeforsikret hos Agria i 
mindst 12 måneder. Hvis du flytter din tæve 
til Agria, fra et andet selskab, kan du også 
få dækning hvis du har haft en tilsvarende 
dækning i andeet selskab - forudsat tæven 
er uafbrudt forsikret. 

Tæven ikke tidligere er blevet forløst med 
kejsersnit.

Tæven beviseligt ikke kan føde selv eller 
ikke kan føde selv efter relevant fødsels-
hjælp udført af dyrlæge.

Tæven er over 20 måneder gammel.

*For at få erstatning til kejsersnit hos 
bostonterrier, engelsk og fransk bulldog 
samt chihuahua, skal tæven beviseligt 
have født et eller flere kuld tidligere og 
samtlige tidligere kuld skal være født uden 
kejsersnit.

Få tryghed i dit 
opdræt fra fødsel til 
hvalpene fylder 2 årUnik 

avlsforsikring
til opdrættere

  Tryghed for
dig og dine

 hvalpe

Fertilitetsudredning
Hvis tæven eller hanhunden er mistænkt 
for at være steril, kan du få dækket fertili-
tetsudredning. Se vilkår for dækning og 
begrænsninger på agria.dk. 

Erstatning ved tabt avlsevne
Har du tegnet Argia Avl Livsforsikring, har 
du mulighed for at få udbetalt livserstat-
ningen, hvis din hanhund eller tæve mister 
sin avlsevne. Forsikringen skal tegnes før 
hunden er fire måneder eller også skal 
hunden have efterladt et kuld hvalpe i den 
tid, den har haft denne tillægsforsikring.

Dyrlægebehandling af dine hvalpe
Her får du som opdrætter dækning i for-
bindelse med hvalpekuld. 

Med Agria Avl Sygeforsikring på din tæve 
får du dækket dyrlægebehandling af 
hvalpe, helt fra fødslen og indtil de flytter 
hjemmefra - dog senest til de bliver 16 
uger. Samlet dækning for hele kuldet er 
20.000 kr. og det kommer oven i tævens 
dækning på sygeforsikringen. Hele kuldet 
omfattes af én selvrisiko, som er den 
samme, som du har valgt på tævens syge-
forsikring.



Skjulte fejl
- erstatning efter 
salg af hvalp
Agria Skjulte Fejl
Denne dækning er inklusiv i Agria Avl 
Sygeforsikring, men kan også tegnes se-
parat. Forsikringen erstatter, hvis du som 
opdrætter sælger en hvalp med en skjult 
fejl. Forsikringen tegnes for DKK-registre-
rede hvalpekuld under 16 uger (dog inden 
de flytter hjemmefra).  

Agria erstatter dyrlægebehandling for en 
skjult fejl for op til hvalpens salgspris, og 
yderligere erstattes hvalpens salgspris, 
hvis hvalpen dør eller bliver aflivet pga. en 
skjult fejl. Forsikringen er derfor både en 
livs- og sygeforsikring, med erstatnings-
sum svarende til hvalpens salgspris (maks. 
15.000 kr. pr. hvalp). Sælger du hvalpe til 
over 15.000 kr., kan du tilkøbe op til 5.000 
kr. i ekstra dækning.

Skjulte fejl på hvalpe til en avlsforsikret 
tæve, er dækket frem til hvalpene bliver 2 
år og 4 måneder gamle. Beholder du selv 
en hvalp af eget opdræt, er den selvfølge-
lig også omfattet af forsikringen.

Hvad er en skjult fejl?
Med en skjult fejl mener vi en sygdom eller 
defekt, der er begyndt at udvikles inden 
hvalpen bliver leveret til ny ejer, 
men som ikke tidligere har udvist symp-
tomer. Sygdommen/defekten må ikke 
være opdaget til sundhedsundersøgelsen 
umiddelbart før du solgte hvalpen. Er det 
noget der burde være blevet opdaget 
af dyrlægen til sundhedsundersøgelsen 
umiddelbart før du solgte hvalpen, er det 
ikke en skjult fejl.

Godt at tænke på
- når hvalpen flytter 
hjemmefra

Når hvalpen flytter hjemmefra
Tegner dine hvalpekøbere sygeforsikring 
inden levering af hvalpen (det skal dog være 
før den fylder 16 uger), så betragter vi den 
som uafbrudt sygeforsikret og dækker 
dermed eventuel sygdom eller skade, der er 
opstået i den tid, den boede hos dig - hvis 
bare tæven er avlssygeforsikret.

Er hvalpen ikke sygeforsikret før den 
flytter hjemmefra, vil den eventuelt få 
forbehold for det den har fejlet hjemme 
hos dig, samt for det den når at fejle inden 
hvalpekøber får tegnet sygeforsikringen. 

Desuden er ansvarsforsikringen gratis 
hele hundens liv, når hvalpen bliver syge-
forsikret inden den bliver 4 måneder og 
den får nogle helt unikke dækninger.

Hvad er en 
Skjult Fejl? 

 I tvivl? 
Spørg os!

Eksempler på en skjult fejl
• Medfødt leverdefekt (f.eks. levershunt)
• Medfødt hjertefejl (f.eks. PDA -Persisterende Ductus Arteriosus)
• Medfødt nyredefekt (f.eks. cystenyrer)
• Giardia  (parasit med inkubationstid  på 7-12 dage) 

Eksempler der IKKE er en skjult fejl
• Hofteledsdysplasi (HD)
• Kryptorkisme
• Fejlbid
• Navlebrok
• Patellaluksation

1. Hvalpen fødes.

2. Til dyrlæge med diarré.

3. Til dyrlæge med brækket ben.

4. Hvalpen flytter hjemmefra. Den har 
tegnet sygeforsikring inden.

5. Hvalpen er fortsat dækket på sin egen 
sygeforsikring - uden forbehold for det 
den fejlede hos opdrætter.

3 
uger

6 
uger

16 
uger

1. 

2. 3. 

4. 

5. 

Fordele ved sygeforsikring før 4 mdr.
• Få den lovpligtig ansvarsforsikring med gratis 

- hele hundens liv.
• Dækning til HD,AD, OCD, Patellaluksation, 

Cherry Eye, Skjulte fejl og meget mere...
• Dækning til tilbageholdte og fraktur af 

mælketænder samt fejlbid.



Kontakt din forsikringsrådgiver
Er du opdrætter, så sørger vi for, at du får 
tildelt din helt egen personlige rådgiver. 

Agria forsikringsrådgivere er selv dyreeje-
re med bred erfaring fra opdræt og andre 
aktiviteter med deres dyr.

Din personlige
forsikringsrådgiver

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.

Medlemsrabat

Der findes forskellige rabatter, du kan få, når du tegner forsikring hos Agria. 
Er du medlem af Dansk Kennel Klub får du 10% i rabat. Har du FCI-godkendt 
kennelmærke får du yderligere 10% - og forsikrer du flere hunde hos os, er der 
mængderabat. Rabatterne kan kombineres og du kan få helt op til 35% i rabat. 

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

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 i det efterfølgende forsikringsår.

De kan hjælpe dig med at tegne en skræd-
dersyet forsikring, som passer præcis 
til dig og din hund  - og så tager de også 
telefonen uden for normal kontortid. 

Vidste du at...
Din rådgiver også kan hjælpe dig med 
forsikring til din kat, kanin eller hest!



Agria Breeders Club
Klubben for dig, der 
opdrætter hunde

Gratis medlemskab og 200 startpoint
Det er gratis at være medlem af Agria Bree-
ders Club. Du behøver ikke være kunde hos 
os for at være med!  Når du tilmelder dig, får 
du 200 point i startbonus, som du kan handle 
for i Agria Breeder Shop.

En klub med fordele

Som medlem er du naturligvis velkommen 
til at besøge os på alle de udstillinger, hvor 
Agria er tilstede i både Danmark, Sveri-
ge, Norge, Finland, Frankrig og England. 
Du får adgang til Agria Breeders Lounge 
på større udstillinger som for eksempel 
CRUFTS (England),  Dog4All (Norge) og 
Stora Stockholm. Her har du mulighed 
for at møde andre Agria Breeders Club 
medlemmer og slappe af. 

Kom til gratis foredrag

Du får også invitationer til spændende fo-
redrag, som er relevante for opdrættere. 
De afholdes rundt om i landet 1-2 gange 
om året.

Få hvalpetæpper 

Du har mulighed for at få vores populære 
hvalpetæpper til dine hvalpe. Det eneste, 
du skal gøre, er at kontakte os, når du har 
hvalpe. Så sender vi dig tæpper mod, at 
vi får kontaktinformation på de nye ejere. 
Det eneste du skal. er at få samtykke fra 
hvalpekøberne til at vi kontakter dem. Dine 
hvalpekøbere vil herefter blive kontaktet af 
din personlige forsikringsrådgiver. Sammen 
vil de i ro og mag gå forsikringsmuligheder-
ne igennem inden hvalpen kommer hjem. 
Du får tilsendt et lækkert fleecetæppe, som 
hvalpen kan få med ud i sit nye hjem.

Optjen point
Du får 100 point for hver hvalp, der tegner 
sygeforsikring hos Agria. Du kan bruge dine 
point til at købe varer i Agria Breeders Shop 
og på vores stande på Dansk Kennel Klubs 
internationale udstillinger. 

Nyheder og gode tilbud
Som medlem får du invitationer til foredrag 
og gode tilbud. Hvis du ønsker det, kan du 
også modtage nyhedsbreve et par gange om 
året med sidste nyt fra hundeverdenen. Fra 
tid til anden er der også en lille gave til dig, 
når vi er på udstilling.

Bliv klogere på opdræt 

agriabreedersclub.dk indeholder interes-
sante artikler om livet som opdrætter. Du 
kan  også læse om udstillinger og messer, 
hvor Agria er repræsenteret og deltage i 
konkurrencer. Det er også her, du kan se 
din aktuelle pointstatus. 

Byt point til lækre ting
Vi har mange ting i shoppen til dig, der 
lever et aktivt liv med din hund. Vælg mel-
lem vores populære produkter som stam-
bogsmapper, hundebure, førstehjælpstas-
ker, halsbånd, liner, tøj og meget mere.

Vil du være med i Nordens største opdrætter-
klub med over 15.000 medlemmer? 

Agria Breeders Club er en klub for opdrættere 
der stambogsfører under Dansk Kennel Klub. 

Meld dig ind og få del i de mange fordele!

Meld dig ind på agriabreedersclub.dk

• Få hvalpetæpper til dine hvalpe
• Optjen point for hver hvalp
• Køb lækre ting for dine point
• Kom til gratis foredrag
• Hold dig opdateret på sidste nyt
• Få gaver til events



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.
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