
Gælder fra 1. januar 2017

Agria Altid  
Katteforsikring

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

Tryghed hele livet...
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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 dyreforsik-
ringer.” 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 katteforsikringer
Når din kat 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 og din kat, så du slipper for 
overraskelser, hvis der sker noget. Du kan tilpasse sygeforsikringen og prisen efter behov 
ved at vælge et sygeforsikringsbeløb 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 eller 
variabel selvrisiko giver en lavere pris. Den variable selvrisiko er på enten 10 eller 20 pro
cent. Sammen skræddersyr vi en løsning der passer til dig og din kat. 
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Unikt 
killingetilbud!
Agria Altid Sygeforsikring er et 
unikt tilbud til dig der forsikrer 
din killing fra den er helt lille.

Det bedste du kan få = Agria Altid Sygeforsikring
Den bedste forsikring får du, hvis du tegner forsikring når  
din killing er helt lille (inden den begynder at fejle noget).  
Vi anbefaler at du vælger Agria Altid Sygeforsikring. Du kan  
også overveje om Agria Altid Livsforsikring er noget for dig.

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

 Du får killingerabat på 15% det første 
 år og 10% det andet år.

 Livslang sygeforsikring med samme 
 dækning hele livet.

 Dækker bl.a. hvis din kat får problemer  
 med hofter, knæ eller tænder (også  
 tandresorption/FORL) eller hvis 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.

Priseksempler 
Killing forsikret før 4 måneder:

 Huskat  
 fra 60 kr. per måned 

 Hellig Birma  
 fra 86 kr. per måned 

 Maine Coon  
 fra 70 kr. per måned 

Når først du får killingen hjem, går 
tiden med den. Det bedste er at tegne 
forsikring inden du får den hjem  
– så er den dækket hvis den skulle 
komme galt af sted eller blive syg.

RING  
70 10 10 65  

OG FÅ TILBUD
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Samme dækning hele livet og for alle katte
Agria Altid Sygeforsikring kan tegnes allerede fra killingen er 6 uger gammel, og den 
kan være sygeforsikret resten af livet. Hos Agria kan du tegne sygeforsikring uanset 
hvor gammel din kat er, men Agria Altid kan kun tegnes til den er 4 mdr. Hvis du tegner 
sygeforsikring for en kat, som er ældre end 8 år, tilkommer der en seniorpræmie.  
Sygeforsikringen er livslang og du har samme dækning hele kattens liv. 

Tillægsforsikring gør din sygeforsikring endnu bedre
Agria Tryghed dækker udgifter til pasnings på kattepension, hvis du bliver syg og 
behøver pasningshjælp til din kat. Forsikringen dækker også, hvis du bliver nødt til at 
afbryde din rejse pga. din kats sygdom, ombookningsudgifter for afbrudt rejse eller for
længet ophold i udlandet, hvis din kat bliver syg. Erstatningsbeløbet på 11.259 kroner for 
Agria Tryghed, ligger udover det maksbeløb, du har valgt for din Agria Sygeforsikring.

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

Eksempel på, hvor meget Agria Sygeforsikring erstatter

Diagnose Udgift
Agria  

erstatter*
Du betaler 

selv

Slugt et fremmedlegeme 5.562 kr 4.380 kr 1.182 kr

Kejsersnit 6.079 kr 4.846 kr 1.233 kr

Trafikskade 5.816 kr 4.609 kr 1.207 kr

Urinstensoperation 4.542 kr 3.462 kr 1.080 kr

Livmoderinfektion 4.856 kr 3.745 kr 1.111 kr

Diagnoseeksempel bygger på Agrias erfaring med almindelige skadestilfælde, som rammer 
flere katte hver dag. 

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

PRISEKSEMPLER PÅ DYRLÆGEUDGIFTER 
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Specialforsikringer
Agria Avl

Agria Avlsforsikring giver tryghed til dig, som er opdrætter. Hvis du har mistanke om, at 
din kat er steril, kan du få erstatning til fertilitetsudredning fra Agria Avl. Forsikringen
omfatter desuden dyrlægebehandling af killinger til en avlsforsikret hunkat, fra de bliver 
født til de flytter hjemmefra (dog maksimum til de er 16 uger). 

Agria Skjulte Fejl Forsikring
Agria Skjulte Fejl Forsikring indgår i tillægsforsikringen Agria Avl, men du kan også 
købe den separat for dit kuld kattekillinger. Forsikringen erstatter nogle af de skjulte 
fejl, som du som opdrætter kan blive erstatningspligtig over for. Kontakt din lokale for
sikringsrådgiver, som vil gennemgå dine ønsker og sikre at du får et tilbud der passer  
til dit opdræt. Find dit ombud agria.dk/kontaktos/agriasforsikringsradgiver

Tegn forsikring og få tips på nettet
Læs mere om vores katteforsikringer på vores hjemmeside. Du kan beregne pris  
og forsikre din kat direkte på agria.dk. Her finder du også mange tips og råd til dig  
som katteejer!
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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, at forsikringen tegnes og karenstiden 
er overstået.

Sådan beregner vi forsikringspræmien 
Prisen for din kats sygeforsikring er baseret på de forsikringsomkostninger, som racen 
har haft og hvor i landet du bor. Tanken er, at alle racer skal bære deres egne omkostninger. 
Du kan påvirke prisen ved at vælge blandt forskellige muligheder inden for både fast og 
variabel selvrisiko, og årlig dækning.

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 erstatningsberettigede udgifter, der overstiger 
den faste selvrisiko. Dit valg af fast og variabel selvrisiko påvirker præmien for din  
forsikring. En høj fast og eller variabel selvrisiko, giver lavere præmie end det modsatte.

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 din 
variable selvrisiko på 10 eller 20 procent. Det vil sige, at du maksimum betaler den faste 
selvrisiko 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
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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 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 rabat på alle dine katteforsikringer, hvis du er medlem af Felis Danica (eller en af 
Hovedklubberne herunder). Du kan også få rabat, hvis du er opdrætter med opdrætter
navn, som er godkendt af Felis Danica eller er medlem af Dyrenes Beskyttelse. Vi til
byder også mængderabatter for dig som har flere katte. Kontakt os for mere information.

Killinger får ekstra rabat
Hvis du forsikrer din killing fra den 
fylder 6 uger og inden 4 måneder, får 
du 15 procent rabat på prisen det første 
år, og 10 procent rabat det efterfølgende 
år. Dette gælder for alle vores 
katteforsik ringer.

Mit Agria på agria.dk
Som kunde hos os får du mere end bare  
en god forsikring. På Mit Agria kan du 
se din forsikringspolice, se tidligere og 
igangværende skader, ændre dine kon
taktoplysninger, se dine betalinger og 
anmelde en skade. Opret dig som bru
ger på agria.dk.
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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

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


