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Agria i korte træk
Agria Dyreforsikring tilbyder fleksible forsikringsløsninger til mange slags 
dyr. Som dyreejer kan du nemt og hurtigt forsikre din kanin, fugl eller minigris, 
så du får en mere tryg hverdag. Du er velkommen til at kontakte vores kunde-
center, eller måske du hellere vil have din egen forsikringsrådgiver? 
Uanset: Sammen finder vi den forsikringsløsning, der passer dig og dit dyr. 

Smådyr kan  

sygeforsikres 

 allerede fra 4 uger. 

Papegøjer kan  

forsikres fra  

3 måneder



Om sygeforsikring
Når dit dyr bliver syg eller kommer ud for en ulykke, kan det koste mange 
penge at gå til dyrlægen. Hos Agria Dyreforsikring ved vi alle, at små dyr også 
kan have stor betydning! Vi hjælper dig med en forsikring, som passer dig, dit 
dyr og din tegnebog - så du slipper for overraskelser, hvis der sker noget. 

Agria erstatter

Du betaler

Produkt: Agria Sygeforsikring 
Fast selvrisiko: 799 kr
Variabel selvrisiko: 25 %

Dyrlægeudgift 6.500 kr
Fast selvrisiko ÷ 799 kr
 5.701 kr
Variabel selvrisiko 25%  ÷1.425 kr
Agria erstatter 4.276 kr

Eksempel på beregning af selvrisiko

Selvrisiko er den del af 
udgifterne, du selv betaler
Din selvrisiko består af en fast og en varia-
bel del.  Du betaler kun den faste selvrisiko 
én gang pr. selvrisikoperiode - uanset 
antallet af diagnoser eller skadetilfælde.

Faste selvrisiko:
•    799 kr.

Variabel selvrisiko:
•    25%

PriSEkSEmPlEr På HVAD AgriA SygEForSikriNg ErStAttEr

Diagnose Udgift Agria dækker* Selvrisiko     
Fremmedlegeme i mave eller tarm  5.251 kr  3.339 kr  1.912 kr
Diarré  2.120 kr  991 kr  1.129 kr 
Luftvejsinfektion  4.745 kr  2.960 kr  1.785 kr 
Fjernelse af tumor  7.380 kr  4.936 kr  2.444 kr 

Dette er helt almindelige skadetilfælde, som rammer flere smådyr og fugle hver dag. 

Vi erstatter 75% af dine udgifter ved dyrlæge-
besøg, når den faste selvrisiko er fratrukket.



Agria sygeforsikring
- tryghed til dig 
   og dit dyr 
Agria Sygeforsikring
Denne forsikringen kan tegnes for alle 
smådyr og fugle. Den dækker dyrlægeud-
gifter og receptpligtig medicin. Forsikrin-
gen dækker de mest gængse sygdomme 
og skader, som dit dyr kan komme ud for 
i sit liv. Der er nogle få begrænsninger, 
men ud over det får du erstatning til f.eks. 
hudsygdomme, øjenskader, cancer, diarré 
og meget mere.

Forsikringen dækker behandling og re-
ceptpligtig medicin med op til 11.414 kroner 
pr. forsikringsår. Bliver dit dyr aflivet pga. 
en erstatningsberettiget sygdom eller 
skade, kan du få erstattet op til 500 kroner 
til aflivningsomkostninger.

Du betaler en fast selvrisiko på 799 kroner 
og en variabel selvrisiko på 25 procent.

Selvrisikoperioden er på 125 dage. 

Agria livsforsikring
Forsikringen dækker, hvis dit dyr dør eller 
bliver aflivet pga. sygdom eller ulykkestil-
fælde.

• Papegøjer
• Selskabsfugle
• Ildere
• Leopardgekko
• Kaniner

• Marsvin
• Chinchillaer
• Hamster
• Rotter
• Mus

• Skildpadder
• Slanger  

(ikke giftslanger)
• Leguaner
• Skægagamer

EkSEmPlEr På HVilkE Dyr Vi ForSikrEr



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.

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 en 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 20% i rabat. 

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.

Dine 
kundefordele



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 uven-
tet sygdom og skader, som sker efter 
forsikringen tegnes og karenstiden er 
overstået. 

Sådan beregner vi forsikringspræmien
Prisen for dit dyrs sygeforsikring er bl.a. 
baseret på de skadeomkostninger, som 
dyr af samme art har haft . Tanken er, 
at alle dyrearter skal bære deres egne 
omkostninger. 
 
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 
25 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 
dækning for ulykker.

Du kan få rabat
Du får 10 procent rabat på alle dine for-
sikringer, hvis du er medlem af Dyrevær-
net, Dyrenes Beskyttelse eller andre 
klubber Agria samarbejder med. Vi tilby-
der også mængderabatter, hvis du har 
flere smådyr eller fugle. 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 smådyr og fuglefor-
sikringer på vores hjemmeside. Du kan 
beregne pris og forsikre dit dyr direkte 
på agria.dk. Her finder du også mange 
tips og råd til dig som dyreejer!
 
Samfundsengagement
- og støtte til forskning
Agria bidrager gennem sit samfundsen
enagement 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 dit dyr kommer til skade.
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