
Gælder fra 01.01.2018

Agria Smådyr- og  
Fugleforsikringer
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Tryghed...

...hele livet
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Agria skaber tryghed for  
dyr og mennesker

Hvis dit dyr bliver sygt eller kommer ud for en ulykke, kan det blive 
dyrt at gå til dyrlægen. Vi hjælper dig med at vælge en forsikring, 
som passer til dig, dit dyr, og din tegnebog, så du slipper for  
overraskelser, hvis der sker noget.

Med en god forsikring kan du tilbringe mere tid sammen med dit dyr og mindre tid  
på at fundere over forsikring – det giver tryghed.

Her får du en kort beskrivelse af, hvordan forsikringen fungerer. Du kan finde  
den fuldstændige beskrivelse af betingelserne på www.agria.dk, og du kan tegne  
for sikring online.
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Hvilke dyr kan forsikres?

med Agria Smådyr og Fugle kan du forsikre:
•   ID-mærket eller ringmærket papegøje fra den fylder tre måneder. Er papegøjen 

importeret eller umærket kan den forsikres fra den fylder et år.
•  Øvrige smådyr – som blandt andet selskabsfugle, marsvin og kaniner  

 – fra fire ugers alderen. Se flere eksempler nedenfor.

Forsikring til Smådyr og Fugle

Agria Sygeforsikring

Forsikringen erstatter omkostningerne til undersøgelse, behandling og pleje på grund  
af sygdom eller skade. Forsikringen dækker behandling og receptpligtig medicin med 
op til 11.190 kroner per forsikringsår. Blibver dit dyr aflivet pga. en erstatningsberretiget 
sygdom eller skade, kan du få erstattet op til 500 kroner i aflivningsomkostninger.
Du betaler en fast selvrisiko på 783 kroner og en variabel selvrisiko på 25 procent.

EKSEMPLER PÅ FAVORIT DYR, SOM VI FORSIKRER

• Marsvin
• Chinchillaer
• Hamster
• Rotter
• Mus

• Skildpadder
• Slanger (ikke giftslanger)
• Leguaner
• Skægagamer

• Papegøjer
• Selskabsfugle
• Ildere
• Leopardgekko
• Kaniner

Diagnose Omkostning Agria erstatter* Egenandel

Slugt et fremmelegeme 5.251 kr 3.351 kr 1.900 kr

Diarre 2.120 kr 1.002 kr  1.117 kr

Knoglebrud 5.697 kr 3.685 kr 2.011 kr

EKSEMPLER PÅ, HVORDAN AGRIA SYGEFORSIKRING ERSTATTER

*  Eksemplerne er taget fra skadesopgørelser, afregnet af Agria Dyreforsikring og det er almindelige skadestilfælde, som kan 
ramme smådyr.
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Agria Livsforsikring

Forsikringen dækker, hvis dit dyr dør eller bliver aflivet pga. sygdom eller ulykkes
tilfælde. 

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.

Det er aldrig for sent for tryghed

Du kan have dit dyr forsikret hele livet, med start fra det fylder 4 uger. Din papegøje skal 
være fyldt tre måneder når du forsikrer den. Du kan også forsikre voksne og ældre dyr. 
Vi har ingen øvre aldersgrænse på Agrias sygeforsikringer.

Tryghed for dyr og mennesker

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.

Tegn forsikring og få tips på nettet

Læs mere om vores forsikringer på vores hjemmeside. 
Du kan beregne pris og forsikre dit dyr direkte på  
www.agria.dk. Her finder du også mange tips og råd  
til dig som dyreejer!

Eksempel på selvrisiko beregning
Produkt: Agria Sygeforsikring
Fast selvrisiko: 783 kr
Variabel selvrisiko: 25% 

Dyrlægeregning 6.500 kr

- Fast selvrisiko - 783 kr
 5.717 kr

- Variabel selvrisiko 25%   - 1.429 kr
Agria dækker 4.288 kr

Agria dækker

Du betaler
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www.agria.dk

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 www.agria.dk/kontakt-os/agrias-forsi-
kringsrådgiver

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. 

www.agria.dk eller info@agria.dk

Agria Dyreforsikring 
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
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