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Gul hest
Viser hvis der er særlige betingelser der 
skal være opfyldte for, at man kan få 
dækning fra forsikringen. Hvis ikke disse 
betingelser er opfyldt, vil der oftest 
ingen dækning være.

Grøn hest
Viser hvad forsikringen dækker.

Rød hest
Viser hvad forsikringen ikke dækker.

Vi har indsat heste i forskellige farver for at 
synligøre hvilke afsnit der indeholder hvad

Vilkår Hest

PERSONOPLYSNINGER
Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger 
om dig. Oplysningerne er nødvendige for at tegne og administrere 
forsik ringsprodukter og andre tilknyttede ydelser. Det kan f.eks. 
være kontakt oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og 
e-mailadresse, forsik ringsoplysninger, betalingsoplysninger eller 
oplysninger om skader. De afgivne oplysninger registreres med 
henblik på administration, råd givning, kundepleje og markeds-
føring.
Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sik-
kerhed er en vigtig del af vores kundepolitik. Som udgangspunkt 
giver vi ikke dine personoplysninger videre da vi har tavshedspligt, 
og behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse 
med gældende dansk lovgivning. Vi kan udveksle dine oplysninger 
med andre forsikringsselskaber i Agria Koncernen, eksterne sam-
arbejdspartnere og CPR-registret.
Agria Dyreforsikring er ansvarlig for bearbejdning af oplysninger om  
forsikringstagere, skadelidte og skadevoldere.
Misligholder du dine forpligtigelser overfor Agria, kan dine op-
lysninger videregives til kreditoplysningsbureauer og advarsels-
registre i overensstemmelse med gældende lovgivning. Desuden 
videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder, hvis lovgiv-
ningen kræver det. 
Som kunde hos Agria har du altid mulighed for indsigt i dine per-
sonlige oplysninger og du kan gøre indsigelse mod en registrering 
i henhold til reglerne i Persondataloven. En sådan henvendelse 
sendes til  Agria Dyreforsikring, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand.

FORTRYDELSESRET
Du har ret til at fortryde din bestilling
Ifølge forsikringsaftalelovens § 34, kan du fortryde, at du har 
bestilt forsikringen.
Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget 
vilkårene:
• Hvis du for eksempel får vilkårene mandag den 1. i måneden,  
   kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15.
• Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovs- 
   dag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at  
   fortryde til den følgende hverdag.

Sådan fortryder du
Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden 
fristen udløber. Giver du skriftlig besked – for eksempel pr. brev 
eller e-mail skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. 
Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvit-
teringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide.

Du skal give besked til:
Agria Dyreforsikring
Parkvej 1
 2680 Solrød Strand 
Telefon 70 10 10 65 eller hest@agria.dk 

PROVISION
Vi kan oplyse, at nogle af Agrias medarbejdere og forsikringsråd-
givere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring.
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A  Velkommen til Agria Dyreforsikring

A.1  Dette er forsikringsvilkårene
I dette hæfte finder du forsikringsvilkårene og de generelle 
bestemmelser for Agrias hesteforsikringer, samt de gene-
relle bestemmelser for Agrias hesteforsikringer gældende fra 
1. januar 2019. Hvis ikke andet er aftalt, består dine vilkår af tre 
dele: policen, vilkårene for den/de forsikringer du har tegnet 
og de generelle bestemmelser for Agrias hesteforsikringer. 
Desuden gælder relevante love og regler.
Det fremgår af policen, hvilke forsikringer du har tegnet.

A.2  Tjek din forsikring
Så snart du har modtaget din forsikringspolice, er det vigtigt, 
at du kontrollerer om oplysningerne er korrekte og i overens-
stemmelse med den forsikring, du ønsker. Såfremt, der er 
uoverensstemmelser, bedes du omgående kontakte Agria og få 
rettet fejlen. Får du ikke rettet fejlen, gælder det som fremgår 
af forsikringspolicen. 

A.3  Når skaden er sket
Så snart din hest er blevet syg eller skadet, er det vigtigt, at du 
læser forsikringsvilkårene og sætter dig ind i, hvilke forudsæt-
ninger og betingelser der skal være opfyldt, for at sygdommen/
skaden er omfattet af forsikringen. 

A.4  Forhåndstilsagn
Hvis du er usikker på, om en behandling, skade eller andet er 
omfattet af forsikringen, kan du bede den behandlende dyr-
læge om at kontakte Agria og anmode om et forhåndstilsagn. 
Vær opmærksom på, at visse undersøgelser kun erstattes efter 
forhåndstilsagn. Se vilkårene for den forsikring du har tegnet. 
Du kan også læse mere om forhåndstilsagn i punkt 5.2 i de 
generelle bestemmelser. 

A.5  Direkte skadesrefusion
Hvis klinikken har indgået en samarbejdsaftale med Agria, kan 
du anmode klinikken om at anmelde skaden direkte til Agria 
på dine vegne. Du kan spørge klinikken, om de har indgået en 
samarbejdsaftale med Agria eller se det på vores hjemmeside.

Hvis din skade omfattes af forsikringen, betaler Agria erstat- 
ningen direkte til klinikken. På klinikken behøver du blot betale 
din selvrisiko og de omkostninger, som ikke dækkes af forsi-
kringen. En forudsætning for at kunne lave direkte skadesre-
fusion er, at forsikringen er betalt. Ved eventuelle restancer vil 
det blive modregnet i udbetalingen. Agria forbeholder sig ret til 
at afvise direkte skaderefusion. 

Vilkår Hest

A.6  Hvem gælder forsikringen for
Sygeforsikringerne og ansvarsforsikringen gælder for forsi-
kringstageren og andre personer, som har folkeregisteradresse 
i Danmark, og som har hesten i sin pleje, f. eks. medejer eller 
fodervært, eller som har en økonomisk interesse i hesten, f.eks. 
har den i kommission eller i træning.
Livs- og uanvendelighedsforsikringerne gælder for forsikrings-
tageren i sin egenskab af ejer af hesten. Forsikringen kan også 
gælde for forsikringstagere, der uden at være hestens ejer, 
har en væsentlig økonomisk interesse i hesten , f.eks. har den 
i kommission. Derudover gælder forsikringen kun for ejere af 
hesten, som er medlem af forsikringstagerens husstand.

A.7  Hvornår gælder forsikringen
Forsikringen dækker krav vedrørende sygdom og skade, der 
opstår i forsikringsperioden.

A.8  Hvor gælder forsikringen 
Alle Agrias hesteforsikringer dækker udgifter til undersøgelse 
og behandling, der udføres i Norden. 
Agria Safe, Racing, Breeding og Limited dækker desuden under 
ophold i højst et år fra afrejsedagen på Grønland og Færøerne 
samt i Belgien, Frankrig, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxem-
burg, Holland, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, 
Tyskland, Ungarn og Østrig, medmindre andet fremgår af 
vilkårene. 
I øvrige EU/EFTA og i USA, dækker forsikringen kun jf. vilkårene 
for Agria Limited, uanset om du har valgt en bredere dækkende 
forsikring. 
Hvis hesten rejser til et andet land end dem, der er nævnt i dette 
punkt, gælder forsikringen kun ved skriftlig forhåndsaftale med 
Agria. Ved anmeldelse af en skade skal journaler, erklæringer og 
fakturaer være skrevet på dansk, svensk, engelsk eller tysk. 
Journalen skal altid vedlægges skadeanmeldelsen, ved skade 
sket i udlandet.

A.9  Forsikret dyr
Forsikringen gælder for den hest, som angives i forsikrings-
policen. Agria Safe og Breeding gælder, som beskrevet i punk-
terne B.4 og D.4, også for føl efter en forsikret hoppe fra føllets 
 fødsel til og med føllets 30. levedag.

A.10  Karenstid
Alle Agrias forsikringer har en karenstid på 20 dage medmindre 
andet fremgår af vilkårene. For føl, der tegner egen sygeforsi-
kring, er karenstiden 8 dage. Hesten regnes som føl til og med 
udgangen af det kalenderår, den er født. Karens tid gælder også 
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B Safe Sygeforsikring  
(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)   
 
Det fremgår af policen, om du har tegnet Safe Sygeforsikring. 
 
B.1  Forsikringssum 
DForsikringssummen, der er 31.059 eller 62.118 kroner, angi-
ves i policen og er det maksimale erstatningsbeløb, du kan få 
fra forsikringen pr. forsikringsår.
For heste, der trænes/konkurrerer i trav, galop og monté, gæl-
der forsikringen i henhold til vilkårene for Safe Sygeforsikring 
indtil den 31. oktober i det kalenderår, hvor hesten fylder 1 år. 
Fra den 1. november i det kalenderår, hvor hesten fylder 1 år, 
gælder forsikringen i henhold til vilkårene for Racing Sygefor-
sikring.

B.2  Dyrlægebehandling
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen for rimelige 
og nødvendige ud gifter, når en dyrlæge undersøger og 
behandler den forsikrede hest, på grund af sygdom eller skade, 
som indtræffer i forsikrings perioden, og som omfattes af 
forsikringen.

 DHesten skal under konsultationen udvise kliniske sympto-
mer på sygdom eller skade. Udredning og behandling skal tage 
udgangspunkt i fundene ved den kliniske undersøgelse, der 
altid skal gå forud. Al undersøgelse og behandling skal tillige 
være medicinsk motiveret og følge Den Danske Dyrlægefor-
enings retningslinjer og normer. 

B.3  Særlige vilkår:

ved udvidelse af forsikringsdækningen. Karenstid betyder, 
at forsikringen ikke dækker sygdomme,  skader eller andre hæn-
delser, der har fundet sted eller er påbegyndt inden for 20 dage 
efter, at forsikringen trådte i kraft eller blev udvidet.
I karenstiden dækkes skader, hvor et pludseligt ydre traume 
har forårsaget akut fraktur/fissur, akut åbne sår, sygdom/ska-
de forårsaget af trafikulykker, brand eller drukning, akut kolik 
og sygdom/skade relateret til transport af hesten, herunder 
lungehinde betændelse.
For føl omfattet af hoppens forsikring jf. pkt B.4 og D.4 gælder 
udelukkende karenstiden for hoppens forsikring. Der tilkommer 
altså ikke yderligere karenstid for føl født efter karenstiden er 
overstået.

A.11  Selvrisiko
Sygeforsikringen og tillægsforsikringer har en fast og en 
variabel selvrisiko. Først fratrækker vi den faste selvrisiko fra 
de dækningsberettigede udgifter. Denne trækkes kun en gang 
pr. selvrisikoperiode, uanset antallet af diagnoser. Herefter 
fratrækkes den variable selvrisiko og vi dækker de resterende 
udgifter. Den faste og variable selvrisiko, som du har valgt, 
fremgår af forsikringspolicen. Forsikringen har en selvrisikope-
riode på 125 dage. Selvrisikoperioden regnes fra den første dag, 
du har udgifter, som du søger erstatning for.
Føl, dækket af hoppens forsikring, har en separat selvrisiko som 
trækkes én gang. Hvis både hoppe og føl behandles i samme 
selv risikoperiode, fratrækkes hoppens faste selvrisiko og en 
ekstra fast selvrisiko på føllet (samme som hoppens).

Eksempel på beregning af selvrisiko

Produkt: Safe, Breeding eller Racing 
Sygeforsikring
Fast selvrisiko: 932 kr.
Variabel selvrisiko 20%

Dyrlægeregning 15.000 kr.
- Fast selvrisiko     -932 kr.
 14.068 kr.
- Variabel selvrisiko 20%  -2.814 kr.
Agria dækker 11.254 kr.

Agria dækker

Du betaler

SÆRLIGE VILKÅR

B.3.a. Tandbehandling
B.3.b. Beslagsmedarbejde og sygebeslag
B.3.c. MR-, CT-scanning og scintigrafi
B.3.d. Osteochondrose og knogle-/bruskfragment

B.3.a  Tandbehandling
 DDu kan få erstatning op til forsikringssummen til undersø-

gelse og behandling af rodspidsabscesser. Vi dækker desuden 
op til 3.000 kr. pr. forsikringsår til akut tandfraktur uden fore-
komst af karies, kronisk infektion i mundhulen, foderindpakning 
eller diastema. Frakturen skal involvere kæbeknoglen. Beløbet 
indeksreguleres ikke.
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på grund af en sygdom eller skade, der er dækket af forsikrin-
gen, og hesten efter veterinærmedicinsk vurdering skal aflives i 
henhold til dyreværnsloven. Beløbet indeks reguleres ikke. For 
medforsikret føl tages erstatning ud af forsikringssummen jf. 
pkt. B.4.

B.7  Medicin
DDu kan få refunderet udgifter til receptpligtig medicin, 
ordineret eller solgt af en dyrlæge i forbindelse med en sygdom 
eller skade, der er dækket af forsikringen. Medicinen skal være 
godkendt af lægemiddelstyrelsen til behandling af hest.

B.8  Begrænsninger
 DDu kan ikke få erstatning for udgifter til:

• Transport af hesten eller andre transportudgifter ud over 
dem, der nævnes i punkt B.5.

• Aflivning, obduktion, destruktion eller kremering ud over det, 
der er nævnt i punkt B.6. 

• Kastration, sterilisation eller kastration af klaphingst/ur-
hingst.

• Stivkrampe, medmindre hesten er vaccineret og revaccine-
ret efter vaccineproducentens anbefalinger.

• Tandbehandling ud over det, der nævnes i punkt B.3.a.
• Sygebeslag eller beslagsmedearbejde ud over det, der næv-

nes i punkt B.3.b.
• Forebyggende behandling, herunder vaccination.
• Genoptræning eller behandling med vandløbebånd, massage, 

fysioterapi, kiropraktik og lignende.
• Opstaldning på klinik, der ikke er medicinsk begrundet.
• Adfærdsproblemer, dårligt temperament, nymfomani, 

hvinskhed eller andre uvaner.
• Fertilitetsundersøgelse og fertilitetsbehandling f.eks. prøve-

tagning, hormonbehandling, børskylning og caslick opera-
tion. 

• Prøvetagning og analyse til bestemmelse af antistoffer eller 
antistoftiter.

• Alternativ behandling f.eks mesoterapi.
• Akupunktur, IRAP, PRP, PRF, ACP, A-cell, guldimplantat, 

shockwave terapi og laserbehandling.
• Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, adminis-

trative gebyrer og rådgivningsudgifter.
• Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, der ikke er medicinsk 

motiveret.
• Medicinsk foder, specialfoder, kosttilskud, bandagemateria-

ler og andre produkter ordineret eller solgt af dyr lægen.
• Navlebrok, medmindre føllet er uafbrudt sygeforsikret med 

Agria Foster- og Følforsikring eller sygeforsikret fra fødsel 
via hoppens Safe/Breeding Sygeforsikring.

B.3.b  Beslagsmedearbejde og sygebeslag
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen til beslagsme-
dearbejde og sygebeslag på den pågældende hov, i en behand-
lingsperiode på maksimalt 125 dage, hvis behandlingen gælder 
forfangenhed, hovbensfraktur, hovbensfissur, hul væg/horn-
forrådnelse, hovbyld, indtrådt søm, hornkløft, hornspalte eller 
traumatiske hovskader.
 DBeslagsmedearbejdet og sygebeslaget erstattes kun, hvis 

arbejdet udføres på en hesteklinik, eller hvis dyrlægen har hen-
vist til en godkendt beslagsmed på området. Henvisningen skal 
vedlægges skadeanmeldelsen. 
 DOmkostninger til benkorrigering af føl erstattes op til for-

sikringssummen. For føl, der kun er omfattet af hoppens for-
sikring, gælder dog begrænsningen under punkt B.4.

B.3.c  MR-, CT-scanning (magnetresonans og  
computertomografi) og scintigrafi
 DErstattes kun efter forhåndsgodkendelse fra Agria.

B.3.d  Osteochondrose (OCD) og knogle-/bruskfragment
 DVi dækker undersøgelse, operation og behandling, forudsat 

at hesten har været uafbrudt sygeforsikret med Agria Safe fra 
før den blev 6 måneder gammel, eller har haft tilsvarende dæk-
ning i andet selskab. Skaden/sygdommen må ikke have været 
kendt eller have vist symptomer, før forsikringen blev tegnet. 
Erstatning kan dog gives, hvis hesten tidligere er fundet fri for 
osteochondrose i det/de pågældende led, efter hesten er fyldt 
1 år gammel. En dyrlæge skal have konstateret, at hestens 
symptomer er forårsaget af osteochondrose, knogle- eller 
bruskfragment.

B.4  Dyrlægebehandling af føl
DDu kan få erstatning op til 20.000 kroner til hoppens føl i 
føllets første 30 levedage. Beløbet indeksreguleres ikke. 
Erstatning bortfalder, hvis der er tegnet separat foster- og 
følforsikring. Selvrisiko fremgår af punkt A.11. 

B.5  Dyrlægens transportudgifter
DDu kan få erstatning med op til 1.000 kroner per behandling 
for dine udgifter til dyrlægens transport i forbindelse med, at 
dyrlægen undersøger eller behandler den forsikrede hest for 
en sygdom eller skade, der dækkes af forsikringen. Beløbet 
indeksreguleres ikke.

B.6  Aflivning og destruktion
DDu kan få erstattet udgifter til aflivning og destruktion af 
den forsikrede hest med op til 2.000 kroner, hvis hesten aflives 
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• Kolik 
• Komplikationer ved kastration og sterilisation udført i forsi-

kringsperioden
• Kræftsygdomme
• Kværke
• Lungebetændelse
• Lungehindebetændelse/transportsyge
• Lymfangitis
• Muk
• Neurologiske sygdomme
• Operation af osteochondrose og knogle-/bruskfragment, 

hvis kravene i punkt C.3.a er opfyldt
• Rodspidsabcesser
• Sarcoider/hudtumor
• Slangebid
• Slingerhed (Wobbler)/Ataksi
• Spiserørsforstoppelse
• Stivkrampe, hvis hesten er vaccineret og revaccineret efter 

vaccineproducentens anbefalinger
• Sygdomme i mave-/tarmkanalen
• Sygdomme i urinorganerne
• Sårskader
• Traumatiske muskelskader 
• Venebetændelse /tromboflebit
• Øjensygdomme/-skader

 DHesten skal under konsultationen udvise kliniske sympto-
mer på sygdom eller skade. Udredning og behandling skal tage 
udgangspunkt i fundene ved den kliniske undersøgelse, der 
altid skal gå forud. Al undersøgelse og behandling skal tillige 
være medicinsk motiveret og følge Den Danske Dyrlægefor-
enings retningslinjer og normer. Vær opmærksom på begræns-
ningerne i punkt C.7.

C.3  Særlige vilkår:

• Komplikationer til sygdom eller skade, som ellers ikke erstat-
tes, udover ved komplikationer til forebyggende kirurgisk 
kastration/sterilisation eller vaccination foretaget i forsi-
kringsperioden.

C Racing Sygeforsikring  
(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)   
 
Det fremgår af policen, om du har tegnet Racing Sygeforsikring.

C.1  Forsikringssum
 DForsikringssummen, der er på 31.059 eller 62.118 kroner, 

angives i policen og er det maksimale erstatningsbeløb, du kan 
få fra forsikringen pr. forsikringsår.

C.2  Dyrlægebehandling
 DDu kan få erstatning op til forsikringssummen for rimelige 

og nødvendige ud  gifter, når en dyrlæge undersøger og behand-
ler den forsikrede hest for følgende diagnosticerede syg-
domme eller skader: 
• Absces/byld
• Akut myositis/nyreslag
• Akut tandfraktur uden forekomst af karies, kronisk infektion 

i mundhulen, foderindpakning eller diastema. Frakturen skal 
involvere kæbeknoglen. Erstattes med op til 3.000 kroner per 
forsikringsår. Beløbet indeksreguleres ikke.

• Anaplasmose
• Bakterielle ledinfektioner
• Bihulebetændelse/sinuitis
• Botulisme
• Bughindebetændelse
• Bugoperation
• Cushing/PPID
• Fordøjelsessygdomme
• Forfangenhed
• Græssyge
• Hjertesygdomme
• Hovkræft, hovbyld, hornkløft, hornspalte, hul væg/horn-

forrådnelse, dårlig hornkvalitet, sur stråle, indtrådt søm, 
traumatiske hovskader og hornsøjle

• Hudsygdomme
• Knoglebrud og fissur, hvor der ikke er tegn på artrose
• Kastration af klaphingst/urhingst, hvis kravene i punkt C.3.b 

er opfyldt 

SÆRLIGE VILKÅR

C.3  a  Osteochondrose og knogle-/bruskfragment
C.3  b  Kastration af klaphingst/urhingst
C.3  c  Beslagsmedearbejde og sygebeslag
C.3  d  MR-, CT-scanning og scintigrafi

C.3.a  Osteochondrose (OCD) og knogle-/bruskfragment  
- gælder til 1. januar det år, hesten fylder 4 år
 DFor at få erstatning for udgifter til undersøgelse, operation 

og behandling skal følgende være opfyldt:
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• Hesten skal have været uafbrudt forsikret med Agria Safe 
Sygeforsikring fra før den var 30 dage gammel og haft denne 
dækning i mindst 1 år, før skiftet til Racing Sygeforsikring 
(undtaget hvis skiftet sker pr. 31. oktober jf. pkt. B.1.). 

• En dyrlæge skal have konstateret, at hestens symptomer er 
forårsaget af osteochondrose, knogle- eller bruskfragment.

C.3.b  Kastration af klaphingst/urhingst  
- gælder til 1. januar det år, hesten fylder 4 år
 DFor at få erstatning for udgifter til kastration af klaphingst/

urhingst, skal hesten have været omfattet af Agria Ekstra i 
mindst 1 år, før skiftet til Racing Sygeforsikring (undtaget hvis 
skiftet sker pr. 31. oktober jf. pkt. B.1.).

C.3.c  Beslagsmedearbejde og sygebeslag
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen for udgifter til 
beslagsmedearbejde og sygebeslag på den pågældende hov, i 
en behandlingsperiode på maksimalt 125 dage, hvis behandlin-
gen gælder forfangenhed, hovbensfraktur, hovbensfissur, hul 
væg/hornforrådnelse, hovbyld, indtrådt søm, hornkløft, horn-
spalte eller traumatiske hovskader. 
 DBeslagsmedearbejdet erstattes kun, hvis arbejdet udføres 

på en hesteklinik, eller hvis dyrlægen har henvist til en god-
kendt beslagsmed på området. Henvisningen skal vedlægges 
skadeanmeldelsen.

C.3.d  MR-, CT-scanning (magnetresonans og computer-
tomografi) og scintigrafi
 DErstattes kun efter forhåndsgodkendelse fra Agria.

C.4  Dyrlægens transportudgifter
DDu kan få erstattet op til 1.000 kroner per behandling for 
dine udgifter til dyrlægens transport i forbindelse med, at 
dyrlægen undersøger eller behandler den forsikrede hest for 
en sygdom eller skade, der dækkes af forsikringen. Beløbet 
indeksreguleres ikke.

C.5  Aflivning og destruktion
DDu kan få erstattet dine udgifter til aflivning og destruktion 
af den forsikrede hest med op til 2.000 kroner, hvis hesten 
aflives på grund af sygdom eller skade, der er dækket af 
forsikringen, og hvis hesten efter veterinærmedicinsk vurde-
ring skal aflives i henhold til dyreværnsloven. Beløbet indeksre-
guleres ikke.

C.6  Medicin
DDu kan få refunderet dine udgifter til receptpligtig medicin, 
ordineret eller solgt af en dyrlæge i forbindelse med en sygdom 
eller skade, der er dækket af forsikringen. Medicinen skal være 
godkendt af lægemiddelstyrelsen til behandling af hest.

C.7  Begrænsninger
 DDu kan ikke få erstatning for udgifter til:

• Transport af hesten eller andre transportudgifter ud over 
dem, der nævnes i punkt C.4.

• Aflivning, obduktion, kremering eller destruktion ud over det, 
der er nævnt i punkt C.5. 

• Forebyggende behandling, herunder vaccination.
• Genoptræning eller behandling med vandløbebånd, massage, 

fysioterapi, kiropraktik og lignende.
• Opstaldning på klinik, der ikke er medicinsk begrundet.
• Adfærdsproblemer, dårligt temperament, nymfomani, 

hvinskhed eller andre uvaner.
• Prøvetagning og analyse til bestemmelse af antistoffer eller 

antistoftiter.
• Alternativ behandling f.eks. mesoterapi.
• Akupunktur, guldimplantat, shockwave terapi, IRAP, PRP, 

PRF, ACP, A-cell og laserbehandling.
• Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, admini-

strative gebyrer og rådgivningsudgifter.
• Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, der ikke er medicinsk 

motiveret.
• Medicinsk foder, specialfoder, kosttilskud, bandagemateria-

ler og andre produkter ordineret eller solgt af dyrlægen.
• Komplikationer til sygdom eller skade, som ellers ikke erstat-

tes, udover ved komplikationer til forebyggende kirurgisk 
kastration/sterilisation eller vaccination foretaget i for-
sikringsperioden.



8

Agria Hest 

D Breeding Sygeforsikring  
(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)   
 
Det fremgår af policen, om du har tegnet Breeding  
Sygeforsikring.

D.1  Forsikringssum
DForsikringssummen, der er på 31.059 eller 62.118 kroner, 
angives i policen og er det maksimale erstatningsbeløb, du kan 
få fra forsikringen pr. forsikringsår.

D.2  Dyrlægebehandling
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen for rimelige 
og nødvendige ud  gifter, når en dyrlæge undersøger og 
behandler den forsikrede hest for følgende diagnosticerede 
sygdomme eller skader:
• Absces/byld
• Akut myositis/nyreslag
• Akut tandfraktur uden forekomst af karies, kronisk infektion 

i mundhulen, foderindpakning eller diastema. Frakturen skal 
involvere kæbeknoglen. Erstattes med op til 3.000 kroner pr. 
forsikringsår. Beløbet indeksreguleres ikke.

• Anaplasmose
• Bakterielle ledinfektioner
• Bihulebetændelse/sinuitis
• Botulisme
• Bughindebetændelse
• Bugoperation
• Cushing/PPID
• Fordøjelsessygdomme
• Forfangenhed
• Fosterhindebetændelse
• Fødselskomplikationer og –sygdomme
• Græssyge
• Hjertesygdomme
• Hovkræft, hovbyld, hornkløft, hornspalte, hul væg/horn- 

forrådnelse, dårlig hornkvalitet, sur stråle, indtrådt søm,  
traumatiske hovskader og hornsøjle

• Hudsygdomme
• Kastration af klaphingst/urhingst, hvis kravene i punkt D.3.b 

er opfyldt
• Kejsersnit
• Knoglebrud og fissur hvor der ikke er tegn på artrose
• Kolik 
• Komplikationer ved kastration og sterilisation foretaget i 

forsikringsperioden

• Kræftsygdomme
• Kværke
• Livmoderbetændelse
• Livmoderdrejning
• Lungebetændelse
• Lungehindebetændelse/transportsyge
• Lymfekarbetændelse
• Muk
• Neurologiske sygdomme
• Operation af osteochondrose, knogle- og bruskfragment,  

hvis kravene i punkt D.3.a er opfyldt
• Rodspidsabcesser
• Sarcoider/hudtumor
• Slangebid
• Slingerhed (Wobbler)/Ataksi
• Spiserørsforstoppelse
• Stivkrampe, hvis hesten er vaccineret og revaccineret efter 

vaccineproducentens anbefalinger
• Sygdomme i mave-/tarmkanalen
• Sygdomme i urinorganerne
• Sårskader
• Traumatiske muskelskader
• Venebetændelse/tromboflebit
• Øjensygdomme/-skader 
• Yverbetændelse

 DHesten skal under konsultationen udvise kliniske sympto-
mer på sygdom eller skade. Udredning og behandling skal tage 
udgangspunkt i fundene ved den kliniske undersøgelse, der 
altid skal gå forud. Al undersøgelse og behandling skal tillige 
være medicinsk motiveret og følge Den Danske Dyrlægefor-
enings retningslinjer og normer. Vær opmærksom på begræns-
ningerne i punkt D.8.

D.3  Særlige vilkår:

SÆRLIGE VILKÅR

D.3  a  Osteochondrose og knogle-/bruskfragment
D.3  b  Kastration af klaphingst/urhingst
D.3  c  Beslagsmedearbejde og sygebeslag
D.3  d  MR-, CT-scanning og scintigrafi

D.3.a  Osteochondrose (OCD) og knogle-/bruskfragment 
- gælder til 1. januar det år, hesten fylder 4 år
 DFor at få erstatning for udgifter til undersøgelse, operation  

og behandling skal følgende være opfyldt:
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hesten efter veterinærmedicinsk vurdering skal aflives i 
henhold til dyreværnsloven. Beløbet indeksreguleres ikke. For 
medforsikret føl tages erstatning ud af forsikringssummen jf. 
pkt. D.4.

D.7  Medicin
DDu kan få refunderet udgifter til receptpligtig medicin, 
ordineret eller solgt af en dyrlæge i forbindelse med sygdom 
eller skade, der er dækket af forsikringen. Medicinen skal være 
godkendt af lægemiddelstyrelsen til behandling af hest.

D.8  Begrænsninger
 DDu kan ikke få erstatning for udgifter til:

• Transport af hesten eller andre transportudgifter ud over 
dem, der nævnes i punkt D.5.

• Aflivning, obduktion, destruktion eller kremering ud over det, 
der er nævnt i punkt D.6. 

• Opstaldning på klinik, der ikke er medicinsk begrundet.
• Fertilitetsundersøgelse og behandling for eksempel prøve-

tagning, hormonbehandling, børudskylning eller caslick 
 operation. 

• Adfærdsproblemer, dårligt temperament, nymfomani, 
hvinskhed eller andre uvaner.

• Prøvetagning og analyse til bestemmelse af antistoffer eller 
antistoftiter.

• Forebyggende behandling, herunder vaccination.
• Genoptræning eller behandling med vandløbebånd, massage, 

fysioterapi, kiropraktik og lignende.
• Alternativ behandling f.eks mesoterapi.
• Akupunktur, shockwave terapi, IRAP, PRP, PRF ACP, A-cell 

og laserbehandling.
• Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning,  

administrative gebyrer og rådgivningsudgifter.
• Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, der ikke er medicinsk 

motiveret.
• Medicinsk foder, specialfoder, kosttilskud, bandagemateria-

ler og andre produkter ordineret eller solgt af dyr lægen.
• Komplikationer til sygdom eller skade, som ellers ikke erstat-

tes, udover ved komplikationer til forebyggende kirurgisk 
kastration/sterilisation eller vaccination foretaget i forsi-
kringsperioden.

• Hesten skal have været forsikret med Agria Safe Sygeforsi-
kring fra før den var 30 dage gammel og haft denne dækning 
i mindst 1 år, før skiftet til Breeding Sygeforsikring. 

• En dyrlæge skal have konstateret, at hestens symptomer er 
forårsaget af osteochondrose, knogle- eller bruskfragment.

D.3.b  Kastration af klaphingst/urhingst 
- gælder til 1. januar det år, hesten fylder 4 år
 DFor at få erstatning for udgifter til kastration af klaphingst/

urhingst skal hesten have været omfattet af Agria Ekstra i 
mindst 1 år før skiftet til Breeding Sygeforsikring.

D.3.c  Beslagsmedearbejde og sygebeslag
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen for udgifter til 
beslagsmedearbejde og sygebeslag, på den pågælende hov, i en 
behandlingsperiode på maksimalt 125 dage, hvis behandlingen 
gælder forfangenhed, hovbensfraktur, hovbensfissur, hul væg/
hornforrådnelse, hovbyld, indtrådt søm, hornkløft, hornspalte 
eller traumatiske hovskader.
 DBeslagsmedearbejdet erstattes kun, hvis arbejdet udføres 

på en hesteklinik eller hvis dyrlægen har henvist til en godkendt 
beslagsmed på området. Henvisningen skal vedlægges skade- 
anmeldelsen.

D.3.d  MR-, CT-scanning (magnetresonans og computer-
tomografi) og scintigrafi
 DErstattes kun efter forhåndsgodkendelse fra Agria. 

D.4  Dyrlægebehandling af føl
DDu kan få erstatning op til 20.000 kroner til hoppens føl i 
føllets første 30 levedage. Beløbet indeksreguleres ikke. For 
føllet gælder forsikringen med den dækning, der fremgår af 
Safe Sygeforsikring. Erstatning bortfalder, hvis der er tegnet 
separat foster- og følforsikring. Selvrisiko fremgår af punkt 
A.11. 

D.5  Dyrlægens transportudgifter
DDu kan få erstattet op til 1.000 kroner per behandling for 
dine udgifter til dyrlægens transport i forbindelse med, at 
dyrlægen undersøger eller behandler den forsikrede hest, eller 
medforsikret føl, for en sygdom eller skade, der dækkes af 
forsikringen. Beløbet indeksreguleres ikke.

D.6  Aflivning og destruktion
DDu kan få udgifter til aflivning og destruktion af den 
forsikrede hest med op til 2.000 kroner, hvis hesten aflives på 
grund af sygdom og skade, der er dækket af forsikringen og 
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E.5  Aflivning og destruktion
DDu kan få erstattet udgifter til aflivning og destruktion af 
den forsikrede hest med op til 2.000 kroner, hvis hesten aflives 
på grund af sygdom eller skade, der er dækket af forsikringen, 
og hesten efter veterinærmedicinsk vurdering skal aflives i 
henhold til dyreværnsloven. Beløbet indeksreguleres ikke.

E.6  Medicin
DDu kan få refunderet udgifter til receptpligtig medicin, 
ordineret eller solgt af en dyrlæge i forbindelse med sygdom 
eller skade, der er dækket af forsikringen. Medicinen skal være 
godkendt af lægemiddelstyrelsen til behandling af hest.

E.7  Begrænsninger
 DDu kan ikke få erstatning for udgifter til (gælder også, hvis 

skaden er en følge af en anden dækningsberettiget skade):
• Transport af hesten eller andre transportudgifter ud over 

dem, der nævnes i punkt E.4.
• Aflivning, obduktion, destruktion eller kremering ud over det, 

der er nævnt i punkt E.5. 
• Beslagsmedearbejde eller sygebeslag.
• Genoptræning eller behandling med vandløbebånd, massage, 

fysioterapi, kiropraktik og lignende.
• Alternativ behandling f.eks. mesoterapi.
• Akupunktur, guldimplantat, shockwawe terapi, IRAP, PRP, 

PRF, ACP, A-cell og laserbehandling.
• Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning,  

administrative gebyrer og rådgivningsudgifter.
• Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, der ikke er medicinsk 

motiveret.
• Opstaldning på klinik, der ikke er medicinsk begrundet.
• Medicinsk foder, specialfoder, kosttilskud, bandagemateria-

ler og andre produkter ordineret eller solgt af dyr lægen.

E Limited Sygeforsikring  
(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)   
 
Det fremgår af policen, om du har tegnet Limited Sygeforsik-
ring.

E.1  Forsikringssum
DForsikringssummen, der er på 31.059 eller 62.118 kroner, 
angives i policen og er det maksimale erstatningsbeløb, du kan 
få fra forsikringen pr. forsikringsår.

E.2  Dyrlægebehandling
DForsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, når en 
dyrlæge under søger eller behandler den forsikrede hest for en 
eller flere af  følgende diagnosticerede sygdomme eller skader:
• Akut traumatisk fraktur/fissur, hvor der ikke er tegn på 

artrosefor andringer
• Akutte sårskader forårsaget af ydre vold
• Kolik
• Tandfraktur jf. punkt E.3.b

 DAl undersøgelse og behandling skal være medicinsk motive-
ret og følge Den Danske Dyrlægeforenings retningslinjer og 
normer.

E.3  Særlige vilkår

SÆRLIGE VILKÅR

E.3  a   MR-, CT-scanning og scintigrafi
E.3  b  Tandfraktur

E.3.a  MR-, CT-scanning (magnetresonans og computer-
tomografi) og scintigrafi. 
 DErstattes kun efter forhåndsgodkendelse fra Agria.

E.3.b  Tandfraktur
 DVi dækker akut tandfraktur uden forekomst af karies, kro-

nisk infektion i mundhulen, foderindpakning eller diastema. 
Frakturen skal involvere kæbeknoglen. Erstattes med op til 
3.000 kroner per forsikringsår. Beløbet indeksreguleres ikke.

E.4  Dyrlægens transportudgifter
DDu kan få erstattet op til 1.000 kroner per behandling for 
dine udgifter til dyrlægens transport i forbindelse med, at 
dyrlægen undersøger eller behandler den forsikrede hest for 
en sygdom eller skade, der dækkes af forsikringen. Beløbet 
indeksreguleres ikke.
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G  Safe Liv og Uanvendelighed 

(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)   

 
Det fremgår af policen, om du har tegnet Safe Liv og Uanvende-
lighed. 
 
G.1  Hvor længe gælder forsikringen
DForsikringen gælder for forsikringskrav, som opstår i 
forsikringsperioden. Ved forsikringsperiodens udløb i det 
kalenderår hesten fylder 21 år, overgår forsikringen automatisk 
til at gælde efter  vilkårene for Limited Liv.

G.2  Forsikringssum
DForsikringssummen fremgår af forsikringspolicen og er den 
højeste erstatning, du kan modtage fra forsikringen. Udover 
forsikringssummen erstattes udgifter til obduktion og 
transport til obduktionen, se også punkt G.4.a.

 DForsikringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og 
med det kalenderår, hesten fylder 16 år. Beløbet reduceres med 
20 procent om året, dog ikke til mindre end 5.000 kroner. Belø-
bet afrundes til nærmeste hundrede kroner. 

G.3  Forsikringen omfatter
DFor at erstatningen kan udbetales, er det en forudsætning, 
at beslutningen om aflivning og selve aflivningen foregår i 
henhold til veterinærmedicinsk ekspertise, er medicinsk 
motiveret og følger Den Danske Dyrlægeforenings retningslin-
jer og normer og/eller dyreværnsloven.
Hvis hesten har både Livs- og Sygeforsikring hos Agria, kan vi, 
uden at dyrlægen har forsøgt at redde hesten gennem behand-
ling, udbetale erstatning fra Safe Liv og Uanvendelighed ved 
aflivning, hvis det er klart, at en erstatning fra sygeforsikringen 
ville overstige forsikringssummen for livsforsikringen. Du skal 
kontakte os for en vurdering af, om livsforsikringen kan komme 
til udbetaling. Det er en forudsætning for udbetaling af erstat-
ning, at Agria på forhånd har godkendt aflivningen.

G.3.1  Livsforsikring
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hest: 
• Bliver så alvorligt syg, at den dør eller skal aflives i henhold til 

dyreværnsloven. Sygdommen skal være så alvorlig, at ingen 
form for pleje eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil 
betyde, at hesten vil kunne leve videre. 

• Som direkte følge af et ulykkestilfælde bliver så alvorligt 

F  Safe Genoptræning & Kiropraktik  
- Tillægsforsikring 
(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)  

  
Det fremgår af policen, om du har tegnet tillægsforsikringen 
Safe Genoptræning og Kiropraktik. 

F.1  Safe Genoptræning og Kiropraktik
DDenne tillægsforsikring kan kun tegnes som et tillæg til Safe 
Sygeforsikring. 
For tillægsforsikringen gælder de samme vilkår som for Safe 
Sygeforsikring. Det totale erstatningsbeløb kan aldrig oversti-
ge forsikringssummen fra Safe Sygeforsikring. 

Genoptræning og Kiropraktik
DVi erstatter udgifter til genoptræning og kiropraktik med op 
til 5.000 kroner per forsikringsår. Beløbet indeksreguleres ikke.  

 DSygdommen eller skaden skal være omfattet af sygeforsik-
ringen, og erstattes i forbindelse med behandling af diagnosti-
ceret:
• Halthed
• Bevægelsesforstyrrelse
• Rygsygdom

 
Forsikringen gælder for:
• Træning af hest på vandløbebånd
• Fysioterapi
• Kiropraktik udført af dyrlæge

 
Ved kiropraktik er det desuden en forudsætning, at hesten hos 
dyrlægen udviser symptomer på halthed, bevægelsesforstyr-
relser og/eller rygsygdomme og dyrlægen har foretaget en 
klinisk undersøgelse og mønstring forud for behandlingen. En-
hver form for undersøgelse i forbindelse med kiropraktik anses 
for en del af udgiften til kiropraktisk behandling. 
 
Genoptræningen skal påbegyndes senest en måned efter sidste 
ordinering fra behandlende dyrlæge, medmindre andet anbefales 
af dyrlægen. Genoptræningen skal udføres af personale ansat på 
samme dyrlægeklinik eller en klinik, der har samarbejdsaftale med 
den klinik, hvor hesten er i behandling.Henvisningen skal vedlægges 
skadeanmeldelsen. 
 
For hele punkt F gælder: Du kan maksimalt få erstatning for en  
periode på 125 dage pr. skadestilfælde/diagnose (gælder også kro-
niske tilstande). 
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G.4  Når skaden sker
I visse tilfælde kan din forsikringserstatning ifølge Forsi-
kringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde, hvis du ikke 
har opfyldt dine forpligtelser i henhold til vilkårenes krav om  
agtpågivenhed eller har fulgt anvisninger ved eller før en skade. 
Se punkt 5 i Generelle bestemmelser. 
Hvis hesten dør eller skal aflives gælder følgende:

a) Obduktion
 DHvis hesten er død eller aflives, uden at en dyrlæge har kun-

net fastslå den bagvedliggende årsag til sygdommen eller ska-
den, har du pligt til at kontakte Agria i umiddelbar forlængelse 
af dødsfaldet/aflivningen. Agria vurderer, om hesten skal 
obduceres, samt hvor og under hvilke omstændigheder. Kon-
takter du ikke Agria, kan retten til erstatning bortfalde. I til-
fælde hvor Agria kræver obduktion, dækkes udgifterne til 
obduktion og transport til obduktionen.

b) Identificering 
 DI de tilfælde, hvor hesten ikke behøver at blive obduceret, 

skal en dyrlæge skriftligt bekræfte, at han/hun har set og iden-
tificeret den døde hest. Erklæringen skal indeholde en beskri-
velse af skadeforløbet, diagnose, oplysning om hestens navn, 
race, farve samt chip-, registrerings- eller id-nummer.

c) Udlandsrejse
 DHvis hesten dør eller bliver aflivet i udlandet, skal skadesan-

meldelsen, journaler, erklæringer og fakturaer være skrevet på 
dansk, svensk, engelsk eller tysk. Journaler skal altid  
vedlægges skadeanmeldelsen. 

G.5  Begrænsninger
 DDu kan ikke få erstatning for en hest, der er død eller blevet 

aflivet på grund af:
• Adfærdsproblemer, dårligt temperament, nymfomani, 

hvinskhed eller andre uvaner.
• Stivkrampe, medmindre hesten er vaccineret og revaccine-

ret efter vaccineproducentens anbefalinger.
• Manglende eller ophørt avlsduelighed.
• Uanvendelighed af avlshygiejniske årsager.
• Sygdom eller skade samt komplikationer hertil, som ellers 

ikke erstattes fra Agria Safe Sygeforsikring. Dette gælder 
også selvom hesten ikke er sygeforsikret.

G.6  Selvrisiko
DForsikringen har ingen selvrisiko, medmindre andet  
fremgår af forsikringspolicen. 

skadet, at den dør eller skal aflives straks i forbindelse med 
ulykken. Skaden skal være så alvorlig, at ingen form for pleje 
eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil betyde, at 
hesten vil kunne leve videre. 

G.3.2  Uanvendelighedsforsikring
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hest 
bliver syg eller kommer så svært til skade, at den ifølge veteri-
nærmedicinsk vurdering permanent mister sin anvendelighed 
som ride- eller brugshest. Sygdommen eller skaden skal være 
så alvorlig, at ingen form for pleje eller behandling ifølge dyrlæ-
gens vurdering vil betyde, at hesten vil komme til at kunne bru-
ges som ride- eller brugshest. Det er en forudsætning for at få 
erstatningen udbetalt, at hesten aflives. Det er et krav, at Agria 
kontaktes, inden aflivning finder sted, ellers kan erstatningen 
bortfalde.
Permanent uanvendelighed som ride- eller brugshest betyder,  
at hesten aldrig vil komme til at kunne udføre disciplinerne  
i de letteste konkurrenceklasser.

G.3.2.1  Delvis erstatning
DErstatningen udbetales med den del af forsikringssummen, 
som overstiger 10.000 kroner, hvis hesten ifølge veterinærme-
dicinsk vurdering og ud fra et dyreværnsmæssigt synspunkt 
kan leve videre. Hesten skal være id-/chipmærket for at erstat-
ning kan udbetales, og erstatningen indberettes til Dansk Ride 
Forbund. Hvis skaden er erstatningsberettiget, skal du skrift-
ligt forpligte dig til ikke at bruge hesten til træning eller kon-
kurrence eller tillade andre at gøre det. Ved salg eller overdra-
gelse af hesten har du pligt til at informere den nye ejer om din 
aftale med os. 

G.3.3  Forsvundet eller stjålen hest
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hest 
er forsvundet eller blevet stjålet, og ikke er fundet inden for 
3 måneder. Du skal straks anmelde dens forsvinden til politiet, 
lede efter hesten og efterlyse den i en lokalavis eller medier 
med en tilsvarende dækning, samt fremlægge et dokument, 
hvor to vitterlighedsvidner bekræfter, at hesten er forsvundet.  
Du kan ikke få erstatning, hvis hesten er blevet væk på grund af 
bedrageri, ulovlig disponering eller besiddelse. 
 DDu kan ikke få erstatning for forsvundet eller stjålen hest 

ved forsikringskrav, der indtræffer uden for Norden, medmin-
dre du har en forhåndsgodkendelse fra Agria. 
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 skadet, at den dør eller skal aflives straks i forbindelse med 
ulykken. Skaden skal være så alvorlig, at ingen form for pleje 
eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil betyde, at 
hesten vil kunne leve videre. 

 DForsikringen dækker ikke:
• Hvis hesten dør eller aflives på grund af kroniske luftvejsli-

delser, sygdomme i hals-, bryst- og lænderyg, sygdomme i 
sener, seneskeder, gaffelbånd, ledbånd eller led, udviklings-
forstyrrelser, adfærdsproblemer, dårligt temperament, 
nymfomani eller andre uvaner, eller stivkrampe, medmindre 
hesten er vaccineret og revaccineret efter vaccineproducen-
tens anbefalinger. 

•  Hvis hesten dør eller aflives på grund af halthed, bevægelses
forstyrrelser, skader på sener, seneskeder, gaffelbånd, 
ledbånd eller led, frakturer/fissurer i knogler med tegn på 
artroseforandringer. 
Ovenstående begrænsninger gælder også selvom aflivningen 
sker i henhold til dyreværnsloven.

H.3.2  Uanvendelighedsforsikring
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hest 
bliver syg eller kommer så svært til skade, at den permanent 
mister sin anvendelighed. Sygdommen eller skaden skal være  
så alvorlig, at ingen form for pleje eller behandling ifølge dyr- 
lægens vurdering vil betyde, at hesten vil komme til at kunne  
bruges som ride-, brugs-, trav-, galop-, eller montéhest. Hesten 
skal i så fald aflives. 

 DPermanent uanvendelighed som ride- eller brugshest bety-
der, at hesten ikke længere kan og aldrig vil komme til at kunne 
udføre disciplinerne i de letteste konkurrenceklasser. Perma-
nent uanvendelighed som trav-, galop- eller montéhest bety-
der, at hesten ikke længere kan og aldrig vil kunne trænes til 
eller konkurrere i de respektive sportsgrene. 

Den opståede uanvendelighed skal være en direkte følge af  
følgende diagnosticerede skader eller sygdomme:
• Anaplasmose
• Bihulebetændelse/sinuitis
• Botulisme
• Cushing/PPID
• Fordøjelsessygdomme
• Forfangenhed
• Græssyge
• Hovkræft, hovbyld, hornkløft, hornspalte, hul væg/horn-

forrådnelse, dårlig hornkvalitet, sur stråle og hornsøjle

H  Racing Liv og Uanvendelighed 
(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)   
 
Det fremgår af policen, om du har tegnet Racing Liv og Uanven-

delighed.

H.1  Hvor længe gælder forsikringen
DForsikringen gælder for forsikringskrav, som opstår i 
forsikringsperioden. Ved forsikringsperiodens udløb i det 
kalenderår, hesten fylder 21 år, overgår forsikringen automatisk 
til at gælde efter vilkårene for Limited Liv.

H.2  Forsikringssum
DForsikringssummen fremgår af forsikringspolicen og er den 
højeste erstatning, du kan modtage fra forsikringen. Udover 
forsikringssummen erstattes udgifter til obduktion og 
transport til obduktionen, se også punkt H.4.a. 
Forsikringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og med 
det kalenderår, hesten fylder 16 år. Beløbet reduceres med 20 
procent om året, dog ikke til mindre end 5.000 kroner. Beløbet 
afrundes til nærmeste hundrede kroner. 

H.3  Forsikringen omfatter
DDet er en forudsætning, for at erstatningen kan udbetales, 
at beslutningen om aflivning og selve aflivningen foregår i 
henhold til veterinærmedicinsk ekspertise, er medicinsk 
motiveret og følger Den Danske Dyrlægeforenings retningslin-
jer og normer og/eller dyreværnsloven. 
Hvis hesten har både Livs- og Sygeforsikring hos Agria, kan vi, 
uden at dyrlægen har forsøgt at redde hesten gennem behand-
ling, udbetale erstatning fra Racing Liv og Uanvendelighed ved 
aflivning, hvis det er klart, at en erstatning fra sygeforsikringen 
ville overstige forsikringssummen for livsforsikringen. Du skal 
kontakte os for en vurdering af, om livsforsikringen kan komme 
til udbetaling. Det er en forudsætning for udbetaling af erstat-
ning, at Agria på forhånd har godkendt aflivningen.

H.3.1  Livsforsikring
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hest:
• Bliver så alvorligt syg, at den dør eller skal aflives i henhold til 

dyreværnsloven.  Sygdommen skal være så alvorlig, at ingen 
form for pleje eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil 
betyde, at hesten vil kunne leve videre. 

• Som direkte følge af et ulykkestilfælde bliver så alvorligt 
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 DDu kan ikke få erstatning for forsvundet eller stjålen hest 
ved forsikringskrav, der indtræffer uden for Norden, medmin-
dre du har en forhåndsgodkendelse fra Agria. 

H.4  Når skaden er sket
I visse tilfælde kan din forsikringserstatning ifølge Forsi-
kringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde, hvis du ikke 
har opfyldt dine forpligtelser i henhold til vilkårenes krav om  
agtpågivenhed eller har fulgt anvisninger ved eller før en skade.  
Se punkt 5 i de Generelle bestemmelser. 

Hvis hesten dør eller skal aflives gælder følgende:

a) Obduktion
 DHvis hesten er død eller aflives, uden at en dyrlæge har kun-

net fastslå den bagvedliggende årsag til sygdommen eller ska-
den, har du pligt til at kontakte Agria i umiddelbar forlængelse 
af dødsfaldet/aflivningen. Agria vurderer, om hesten skal 
obduceres, samt hvor og under hvilke omstændigheder. Kon-
takter du ikke Agria, kan retten til erstatning bortfalde. I til-
fælde hvor Agria kræver obduktion, dækkes udgifterne til 
obduktion og transport til obduktionen.

b) Identificering 
 D I de tilfælde, hvor hesten ikke behøver at blive obduceret, 

skal en dyrlæge skriftligt bekræfte, at han/hun har set og iden-
tificeret den døde hest. Erklæringen skal indeholde en beskri-
velse af skadeforløbet, diagnose, oplysning om hestens navn, 
race, farve samt chip-, registrerings- eller id-nummer.

c) Udlandsrejse
 DHvis hesten dør eller bliver aflivet i udlandet, skal skade- 

anmeldelsen, journaler, erklæringer og fakturaer være skrevet 
på dansk, svensk, engelsk eller tysk. Journaler skal altid  
vedlægges skadeanmeldelsen. 

H.5  Begrænsninger
 DForsikringen dækker ikke, hvis hesten dør eller aflives på 

grund af halthed, bevægelsesforstyrrelser, skader på sener, 
seneskeder, gaffelbånd, ledbånd eller led, frakturer/fissurer i 
knogler med tegn på artroseforandringer, kroniske luftvejsli-
delser, sygdomme i hals-, bryst- og lænderyg, udviklingsfor-
styrrelser, adfærdsproblemer, dårligt temperament, nymfo-
mani eller andre uvaner.

H.6  Selvrisiko
DForsikringen har ingen selvrisiko, medmindre andet fremgår 
af forsikringspolicen. 

• Hudsygdomme
• Hyperlipæmi (fedtlever)/-lipidæmi
• Knoglebrud og fissur, hvor der ikke er tegn på artrose
• Komplikationer ved kastration og sterilisation foretaget i 

forsikringsperioden
• Kronisk hjertefejl
• Kronisk myositis/nyreslag
• Kræftsygdomme
• Kværke
• Lungebetændelse
• Lungehindebetændelse/transportsyge
• Lymfekarbetændelse
• Muk
• Neurologiske sygdomme
• Sarcoider/hudtumor
• Slangebid
• Slingerhed (Wobbler)/Ataksi
• Spiserørsforstoppelse
• Sygdomme i mave-/tarmkanalen
• Sygdomme i urinorganerne
• Sårskader
• Traumatiske muskelskader
• Øjensygdomme/-skader som medfører blindhed
• Yverbetændelse

H.3.2.1  Delvis erstatning
DErstatningen udbetales med den del af forsikringssummen, 
som overstiger 10.000 kroner, hvis hesten ifølge veterinærme-
dicinsk vurdering og ud fra et dyreværnsmæssigt synspunkt 
kan leve videre. Hesten skal være chipmærket for at erstatning 
kan udbetales, og erstatningen indberettes til Dansk Ride For-
bund.Hvis skaden er erstatningsberettiget, skal du skriftligt 
forpligte dig til ikke at bruge hesten til træning eller konkurren-
ce eller tillade andre at gøre det. Ved salg eller overdragelse af 
hesten har du pligt til at informere den nye ejer om din aftale 
med os. 

H.3.3  Forsvundet eller stjålen hest
 DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hest 

er forsvundet eller blevet stjålet, og ikke er fundet inden for 
3 måneder. Du skal straks anmelde dens forsvinden til politiet, 
lede efter hesten og efterlyse den i en lokalavis eller medier 
med en tilsvarende dækning, samt fremlægge et dokument, 
hvor to vitterlighedsvidner bekræfter, at hesten er forsvundet.  
Du kan ikke få erstatning, hvis hesten er blevet væk på grund af 
bedrageri, ulovlig disponering eller besiddelse. 
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 DForsikringen dækker ikke:
• Hvis hesten dør eller aflives på grund af kroniske luftvejsli-

delser, sygdomme i hals-, bryst- og lænderyg, sygdomme i 
sener, seneskeder, gaffelbånd, ledbånd eller led, udviklings-
forstyrrelser, adfærdsproblemer, dårligt temperament, 
nymfomani eller andre uvaner, eller stivkrampe, medmindre 
hesten er vaccineret og revaccineret efter vaccineproducen-
tens anbefalinger. 

• Hvis hesten dør eller aflives på grund af halthed, bevægel-
sesforstyrrelser, skader på sener, seneskeder, gaffelbånd, 
ledbånd eller led, frakturer/fissurer i knogler med tegn på 
artroseforandringer.

Ovenstående begrænsninger gælder også selvom aflivningen 
sker i henhold til dyreværnsloven.

I.3.2  Breeding Uanvendelighed for hoppe
 DForsikringen dækker, hvis din hoppe bliver syg eller kommer 

så svært til skade, at den permanent mister sin avlsduelighed. 
Sygdommen eller skaden skal være så alvorlig, at ingen form 
for pleje eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil betyde, 
at hesten vil kunne bruges som avlshoppe. Hoppen skal i så til-
fælde aflives. 

Den tabte avlsduelighed skal være en direkte følge af neden-
stående diagnosticerede skader eller sygdomme:
• Bihulebetændelse/sinuitis
• Bækkenfraktur
• Cushings syndrom/PPID
• Forfangenhed
• Hovkræft, hovbyld, horn kløft, hornspalte, hul væg/horn-

forrådnelse, dårlig hornkvalitet, sur stråle og hornsøjle.
• Forløsningsforårsagede nerveskader i bækkenregionen
• Hyperlipæmi (fedtlever)/-lipidæmi
• Kronisk endometritis. Hoppen skal, efter at forsikringen er 

tegnet, have fået mindst to fuldbårne og levedygtige føl. 
Derefter skal hoppen have været insemineret med frisk sæd/
frisk kølesæd eller alternativt ved naturlig bedækning med 
en fertil hingst i mindst to avlssæsoner. Det højeste erstat-
ningsbeløb er 100.000 kroner.

• Kronisk hjertefejl
• Kræftsygdomme
• Livmoderdrejning
• Slingerhed (Wobbler)/Ataksi
• Sygdomme i mave-/tarmkanalen, 
• Sårskader
• Traumatiske bedæknings- og/eller fødselsskader i livmoder 

eller vagina
• Traumatisk knoglefraktur/fissur, der er fri for tegn på artro-

seforandringer

I  Breeding Liv og Uanvendelighed 
(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)   
 
Det fremgår af policen, om du har tegnet Breeding Liv og Uan-
vendelighed.

I.1  Hvor længe gælder forsikringen
DForsikringen gælder for forsikringskrav, som opstår i 
forsikringsperioden. Ved forsikringsperiodens udløb i det 
kalenderår, hesten fylder 21 år, overgår forsikringen automatisk 
til at gælde efter vilkårene for Limited Liv.

I.2  Forsikringssum
DForsikringssummen fremgår af forsikringspolicen og er den 
højeste erstatning, du kan modtage fra forsikringen. Ud over 
forsikringssummen erstattes udgifter til obduktion og 
transport til obduktionen, se også punkt I.4.a. 
Forsikringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og med 
det kalenderår, hesten fylder 16 år. Beløbet reduceres med 20 
procent om året, dog ikke til mindre end 5.000 kroner. Beløbet 
afrundes til nærmeste hundrede kroner. 

I.3  Forsikringen omfatter
DDet er en forudsætning, for at erstatningen kan udbetales, 
at beslutningen om aflivning og selve aflivningen foregår i 
henhold til veterinærmedicinsk ekspertise, er medicinsk 
motiveret og følger Den Danske Dyrlægeforenings retningslin-
jer og normer og/eller dyreværnsloven. 
Hvis hesten har både Livs- og Sygeforsikring hos Agria, kan vi, 
uden at dyrlægen har forsøgt at redde hesten gennem behand-
ling, udbetale erstatning fra Breeding Liv og Uanvendelighed 
ved aflivning, hvis det er klart, at en erstatning fra sygeforsi-
kringen ville overstige forsikringssummen for livsforsikringen. 
Du skal kontakte os for en vurdering af, om livsforsikringen kan 
komme til udbetaling. Det er en forudsætning for udbetaling af 
erstatning, at Agria på forhånd har godkendt aflivningen.

I.3.1  Livsforsikring
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hest:
• Bliver så alvorligt syg, at den dør eller skal aflives i henhold til 

dyreværnsloven.  Sygdommen skal være så alvorlig, at ingen 
form for pleje eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil 
betyde, at hesten vil kunne leve videre. 

• Som direkte følge af et ulykkestilfælde bliver så alvorligt 
skadet, at den dør eller skal aflives straks i forbindelse med 
ulykken. Skaden skal være så alvorlig, at ingen form for pleje 
eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil betyde, at 
hesten vil kunne leve videre.
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I.3.3  Breeding Uanvendelighed for hingst
 DHingsten skal have bedækket/insemineret mindst 15 hopper 

det seneste år, og hopperne skal have været sunde og raske og 
mellem 3 og 22 år. Hingsten skal have bevist sin avlsduelighed 
og opfylde de gældende krav fra de respektive avlsorganisatio-
ner. Hvis der ikke findes noget afkom, kræves i stedet en dyrlæ-
geerklæring vedrørende hingstens bedækningsevne og sæd-
kvalitet. 

 DForsikringen dækker, hvis din hingst bliver så alvorligt syg 
eller skadet, at den permanent mister sin avlsduelighed. Syg-
dommen eller skaden skal være så alvorlig, at ingen form for 
pleje eller behandling efter dyrlægens vurdering vil betyde, at 
hingsten vil kunne anvendes som avlshingst. Forsikringen dæk-
ker også, hvis hingsten i to avlssæsoner efter hinanden har 
beviseligt nedsat fertilitet. Ved nedsat fertilitet udbetales 
erstatning med:
• Hele forsikringssummen, hvis hingsten helt har mistet sin 

avlsduelighed. 
• 75 procent af forsikringssummen ved en drægtighedspro-

cent på højst 10 procent. 
• 50 procent af forsikringssummen ved en drægtighedspro-

cent, som overstiger 10 procent, men er mindre end 35 
procent. 

Hvis erstatningen udbetales og hingsten ikke bliver aflivet eller 
kastreret, skal du skriftligt forpligte dig til, at hverken du eller 
nogen anden person anvender hingsten i avl. Ved salg eller 
overdragelse af hingsten, har du pligt til at informere den nye 
ejer om din aftale med os.

I.3.3.1  Generelle begrænsninger
 DForsikringen gælder ikke, hvis hingsten har tabt sin avlsevne 

som følge af:
• Udviklingsforstyrrelser.
• Adfærdsproblemer, dårligt temperament eller andre uvaner.
• Stivkrampe, medmindre hingsten er vaccineret og revacci-

neret efter vaccineproducentens anbefalinger. 
• Avlshygiejniske årsager.

I.3.4  Forsvundet eller stjålen hest
 DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hest 

er forsvundet eller blevet stjålet, og ikke er fundet inden for 3 
måneder. Du skal straks anmelde dens forsvinden til politiet, 
lede efter hesten og efterlyse den i en lokalavis eller medier 
med en tilsvarende dækning, samt fremlægge et dokument, 
hvor to vitterlighedsvidner bekræfter, at hesten er forsvundet.  

• Transportsyge/lungehindebetændelse
• Yverbetændelse

I.3.2.1  Delvis erstatning for hoppe
 DErstatningen udbetales med den del af forsikringssummen, 

som overstiger 10.000 kroner, hvis hesten ifølge veterinærme-
dicinsk vurdering og ud fra et dyreværnsmæssigt synspunkt 
kan leve videre. Du skal skriftligt forpligte dig til, at hverken du 
eller andre anvender hoppen i avl. Ved salg eller overdragelse 
af hesten har du pligt til at informere den nye ejer om din aftale 
med os.

I.3.2.2  Tab af foster/føl
 DVi erstatter dine udgifter til bedækning af hoppen med op til 

10 procent af hoppens forsikringssum dog højst 5.000 kroner, 
hvis et eller flere fostre/føl går tabt som følge af nedenstående 
hændelser:
• Beviselig kastning (tab af synligt foster/føl) eller som følge af 

fødselskomplikationer efter drægtighedens 41. dag.
• Som følge af, at hoppen bliver så syg eller skadet efter 

drægtighedens 41. dag, at den dør eller skal aflives ifølge 
dyrlægens vurdering i henhold til dyreværnsloven.

• Hvis føllet bliver sygt eller skades så alvorligt, at det dør eller 
skal aflives før dets 30. levedag på grund af sygdom, skade 
eller medfødt fejl. 

• Resorbering (udeblevent føl), hvis hoppen beviseligt er kon-
stateret drægtig i forsikringsperioden gennem en drægtig-
hedsundersøgelse udført med en af følgende metoder:

- en ultralydsundersøgelse tidligst på drægtighedens 40. dag.
- manuel drægtighedsundersøgelse tidligst på drægtighedens 

90. dag.
- blodprøveundersøgelse tidligst på drægtighedens 110. dag, 

hvor indholdet af østronsulfat overstiger 75nM pr. liter.

 DForsikringen gælder ikke:
• Hvis føllet er dækket af en anden individuel livs- og/eller 

uanvendelighedsforsikring.
• Hvis et af føllene i tilfælde af tvillinger overlever.
• Hvis hoppen dør eller skal aflives på grund af sygdom eller 

skade, som indtraf før forsikringen blev tegnet.
• Hvis hoppen på bedækningstidspunktet var under 3 år eller 

over 20 år.
• Hvis der i hoppens levetid er udbetalt erstatning for tabt fos-

ter/føl 2 gange. Denne begrænsning gælder ikke, hvis føl dør 
eller skal aflives på grund af skader forårsaget af ydre vold. 
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J  Limited Liv 
(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)  

  
Det fremgår af policen, om du har tegnet Limited Liv.

J.1  Hvor længe gælder forsikringen
DForsikringen gælder for forsikringskrav, som opstår i 
forsikringsperioden. Ved forsikringsperiodens udløb i det 
kalenderår, hesten fylder 24 år, overgår forsikringen automa-
tisk til at gælde efter vilkårene for Katastrofe. 

J.2  Forsikringssum
DForsikringssummen fremgår af forsikringspolicen og er den 
højeste erstatning, du kan modtage fra forsikringen. Ud over 
forsikringssummen erstattes udgifter til obduktion og 
transport til obduktionen, se også punkt J.4.a. 

 DForsikringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og 
med det kalenderår, hesten fylder 16 år. Beløbet reduceres med 
20 procent om året, dog ikke til mindre end 5.000 kroner. Belø-
bet afrundes til nærmeste hundrede kroner. 

J.3  Forsikringen omfatter
 DDet er en forudsætning, for at erstatningen kan udbetales, 

at beslutningen om aflivning og selve aflivningen foregår i hen-
hold til veterinærmedicinsk ekspertise, er medicinsk motiveret 
og følger Den Danske Dyrlægeforenings retningslinjer og nor-
mer og/eller dyreværnsloven. 

 DHvis hesten har både Livs- og Sygeforsikring hos Agria, kan 
vi, uden at dyrlægen har forsøgt at redde hesten gennem 
behandling, udbetale erstatning fra Limited Liv ved aflivning, 
hvis det er klart, at en erstatning fra sygeforsikringen ville 
overstige forsikringssummen for livsforsikringen. Det er en 
forudsætning for udbetaling af erstatning, at Agria på forhånd 
har godkendt aflivningen.

J.3.1  Livsforsikring
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hest:
• Bliver så alvorligt syg, at den dør eller skal aflives i henhold til 

dyreværnsloven.  Sygdommen skal være så alvorlig, at ingen 
form for pleje eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil 
betyde, at hesten vil kunne leve videre. 

• Som direkte følge af et ulykkestilfælde bliver så alvorligt 
 skadet, at den dør eller skal aflives straks i forbindelse med 
ulykken. Skaden skal være så alvorlig, at ingen form for pleje 
eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil betyde, at 
hesten vil kunne leve videre. 

Du kan ikke få erstatning, hvis hesten er blevet væk på grund af 
bedrageri, ulovlig disponering eller besiddelse. 
 DDu kan ikke få erstatning for stjålen eller forsvundet hest 

ved forsikringskrav, der indtræffer uden for Norden, medmin-
dre du har en forhåndsgodkendelse fra Agria. 

I.4  Når skaden er sket
 DI visse tilfælde kan din forsikringserstatning ifølge Forsik-

ringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde, hvis du ikke har 
opfyldt dine forpligtelser i henhold til vilkårenes krav om agt-
pågivenhed eller har fulgt anvisninger ved eller før en skade. Se 
punkt 5 i de Generelle bestemmelser. 

Hvis hesten dør eller skal aflives gælder følgende:

a) Obduktion
 DHvis hesten er død eller aflives, uden at en dyrlæge har kun-

net fastslå den bagvedliggende årsag til sygdommen eller ska-
den, har du pligt til at kontakte Agria i umiddelbar forlængelse 
af dødsfaldet/aflivningen. Agria vurderer, om hesten skal 
obduceres, samt hvor og under hvilke omstændigheder. Kon-
takter du ikke Agria, kan retten til erstatning bortfalde. I til-
fælde hvor Agria kræver obduktion, dækkes udgifterne til 
obduktion og transport til obduktionen.

b) Identificering 
 DI de tilfælde, hvor hesten ikke behøver at blive obduceret, 

skal en dyrlæge skriftligt bekræfte, at han/hun har set og iden-
tificeret den døde hest. Erklæringen skal indeholde en beskri-
velse af skadeforløbet, diagnose, oplysning om hestens navn, 
race, farve samt chip-, registrerings- eller id-nummer.

c) Udlandsrejse
 DHvis hesten dør eller blive aflivet i udlandet, skal skade- 

anmeldelsen, journaler, erklæringer og fakturaer være skrevet 
på dansk, svensk, engelsk eller tysk. Journaler skal altid  
vedlægges skadeanmeldelsen. 

I.5  Selvrisiko
DForsikringen har ingen selvrisiko, medmindre andet fremgår 
af forsikringspolicen.
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b) Identificering 
 D I de tilfælde, hvor hesten ikke behøver at blive obduceret, 

skal en dyrlæge skriftligt bekræfte, at han/hun har set og iden-
tificeret den døde hest. Erklæringen skal indeholde en beskri-
velse af skadeforløbet, diagnose, oplysning om hestens navn, 
race, farve samt chip-, registrerings- eller id-nummer. 

c) Udlandsrejse
 DVed anmeldelse af en skade, skal journaler, erklæringer og 

fakturaer være skrevet på dansk, svensk, engelsk eller tysk. 
Journaler skal altid vedlægges skadeanmeldelsen. 

J.5  Selvrisiko
DForsikringen har ingen selvrisiko, medmindre andet fremgår 
af forsikringspolicen.

 DForsikringen dækker ikke:
• Hvis hesten dør eller aflives på grund af kroniske luftvejsli-

delser, sygdomme i hals-, bryst- og lænderyg, sygdomme i 
sener, gaffelbånd, ledbånd eller led, udviklingsforstyrrelser, 
adfærdsproblemer, dårligt temperament, nymfomani eller 
andre uvaner, eller stivkrampe, medmindre hesten er vac-
cineret og revaccineret efter vaccineproducentens anbe-
falinger.

• Hvis hesten dør eller aflives på grund af halthed, bevægelse-
sforstyrrelser, skader på sener, gaffelbånd, ledbånd eller led, 
frakturer/fissurer i knogler med tegn på artroseforandringer. 

Ovenstående begrænsninger gælder også selvom aflivningen
sker i henhold til dyreværnsloven.

J.3.2  Forsvundet eller stjålen hest
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hest 
er forsvundet eller blevet stjålet, og ikke er fundet inden for 3 
måneder. Du skal straks anmelde dens forsvinden til politiet, 
lede efter hesten og efterlyse den i en lokalavis eller medier 
med en tilsvarende dækning.  Du kan ikke få erstatning, hvis 
hesten er blevet væk på grund af bedrageri, ulovlig disponering 
eller besiddelse. 

 DDu kan ikke få erstatning for stjålen eller forsvundet hest 
ved forsikringskrav, der indtræffer uden for Norden, medmin-
dre du har en forhåndsgodkendelse fra Agria.

J.4  Når skaden er sket
I visse tilfælde kan din forsikringserstatning ifølge Forsik-
ringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde, hvis du ikke har 
opfyldt dine forpligtelser i henhold til vilkårenes krav om  
agtpågivenhed eller har fulgt anvisninger ved eller før en skade. 
Se punkt 5 i Generelle bestemmelser. 

Hvis hesten dør eller skal aflives gælder følgende:

a) Obduktion
 DHvis hesten er død eller aflives, uden at en dyrlæge har kun-

net fastslå den bagvedliggende årsag til sygdommen eller ska-
den, har du pligt til at kontakte Agria i umiddelbar forlængelse 
af dødsfaldet/aflivningen. Agria vurderer, om hesten skal 
obduceres, samt hvor og under hvilke omstændigheder. Kon-
takter du ikke Agria, kan retten til erstatning bortfalde. I til-
fælde hvor Agria kræver obduktion, dækkes udgifterne til 
obduktion og transport til obduktionen.
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Den tabte avlsduelighed skal være en direkte følge af neden-
stående diagnosticerede skader eller sygdomme:
• Bihulebetændelse/sinuitis
• Bækkenfraktur
• Cushings syndrom/PPID
• Forfangenhed
, • Hovkræft, hovbyld, hornkløft, hornspalte, hul væg/horn-

forrådnelse, dårlig hornkvalitet, sur stråle og hornsøjle.
• Forløsningsforårsagede nerveskader i bækkenregionen
• Hyperlipæmi/-lipidæmi
• Kronisk endometritis. Hoppen skal, efter at forsikringen er 

tegnet, have fået mindst to fuldbårne og levedygtige føl. 
Derefter skal hoppen have været insemineret med frisk sæd/
frisk kølesæd eller alternativt ved naturlig bedækning med 
en fertil hingst i mindst to avlssæsoner. Det højeste erstat-
ningsbeløb er 100.000 kroner.

• Kronisk hjertefejl
• Kræftsygdomme
• Livmoderdrejning
• Slingerhed (Wobbler)/Ataksi
• Sygdomme i mave-/tarmkanalen
• Sårskade
• Transportsyge/lungehindebetændelse
• Traumatiske bedæknings- og/eller fødselsskader i livmoder 

eller vagina
• Traumatisk fraktur/fissur, der er fri for tegn på artrosefor-

andringer
• Yverbetændelse

K.4.1.1  Delvis erstatning for hoppe
 DErstatningen udbetales med den del af forsikringssummen, 

som overstiger 10.000 kroner, hvis hesten ifølge veterinærme-
dicinsk vurdering og ud fra et dyreværnsmæssigt synspunkt 
kan leve videre. Du skal skriftligt forpligte dig til, at hverken du 
eller andre anvender hoppen i avl. Ved salg eller overdragelse 
af hesten har du pligt til at informere den nye ejer om din aftale 
med os.

K.4.2  Tab af foster/føl
 DVi erstatter dine udgifter til bedækning af hoppen med op til 

10 procent af hoppens forsikringssum dog højst 5.000 kroner, 
hvis et eller flere fostre/føl går tabt som følge af nedenstående 
hændelser:
• Beviselig kastning (tab af synligt foster/føl) eller som følge af 

fødselskomplikationer efter drægtighedens 41. dag.
• Som følge af, at hoppen bliver så syg eller skadet efter dræg-

tighedens 41. dag, at den dør eller ifølge dyrlægens vurdering 

K  Breeding Uanvendelighed for  
hoppe - Tillægsforsikring 
(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks) 

 
Det fremgår af policen, om du har tegnet Breeding Uanvendelig-
hed for hoppe.. 
 
Denne forsikring kan kun tegnes som et tillæg til Agria Safe 
Liv og Uanvendelighed. Forsikringen gælder i øvrigt på samme 
vilkår som Agria Safe Liv og Uanvendelighed.  

K.1  Hvornår gælder forsikringen
DForsikringen gælder for forsikringskrav, der opstår i 
forsikringsperioden. Forsikringen ophører automatisk ved 
forsikringsperiodens udløb det kalenderår, hesten fylder 21 år.

K.2  Forsikret dyr
DForsikringen gælder for den hoppe, som angives i forsik-
ringspolicen. Forsikringen gælder, som beskrevet i punkt K.4.2 
også for føl tilhørende en forsikret hoppe, fra føllets fødsel til 
og med føllets 30. levedag eller til det tidspunkt, eller før hvis 
du tegner en selvstændig forsikring for føllet. 

K.3  Forsikringssum 
 DForsikringssummen fremgår af forsikringspolicen og er den 

højeste erstatning, du kan modtage fra forsikringen. Ud over 
forsikringssummen erstattes udgifter til obduktion og trans-
port til obduktionen, se også punkt K.5.a. 
Forsikringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og med 
det år, hesten fylder 16 år. Beløbet reduceres med 20 procent 
om året, dog ikke lavere end til 5.000 kroner. Beløbet afrundes 
til nærmeste hundrede kroner.

K.4  Forsikringen omfatter
 DDet er en forudsætning, for at erstatningen kan udbetales, 

at beslutningen om aflivning og selve aflivningen foregår i hen-
hold til veterinærmedicinsk ekspertise, er medicinsk motiveret 
og følger Den Danske Dyrlægeforenings retningslinjer og nor-
mer og/eller dyreværnsloven.

K.4.1  Uanvendelighed 
 DForsikringen dækker, hvis din hoppe bliver så syg eller kom-

mer så svært til skade, at den permanent mister sin avlsduelig-
hed. Sygdommen eller skaden skal være så alvorlig, at ingen 
form for pleje eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil 
betyde, at hesten vil kunne bruges som avlshoppe. Betingelsen 
for at få udbetalt fuld erstatning er, at hoppen bliver aflivet.  
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skal aflives i henhold til dyreværnsloven.
• Hvis føllet bliver sygt eller skades så alvorligt, at det dør eller 

skal aflives før dets 30. levedag på grund af sygdom, skade 
eller medfødt fejl. 

• Resorbering (udeblevent føl), hvis hoppen beviseligt er kon-
stateret drægtig i forsikringsperioden gennem en drægtig-
hedsundersøgelse udført med en af følgende metoder:

 -  en ultralydsundersøgelse tidligst på drægtighedens 40. 
dag.

 -  manuel drægtighedsundersøgelse tidligst på drægtighe-
dens 90. dag

 -  blodprøveundersøgelse tidligst på drægtighedens 110. dag, 
hvor indholdet af østronsulfat overstiger 75nM pr. liter.

 DForsikringen gælder ikke:
• Hvis føllet er dækket af en anden selvstændig livs- og/eller 

anvendelighedsforsikring.
• Hvis et af føllene i tilfælde af tvillinger overlever.
• Hvis hoppen dør eller skal aflives på grund af sygdom eller 

skade, som indtraf før forsikringen blev tegnet.
• Hvis hoppen på bedækningstidspunktet var under 3 år eller 

over 20 år.
• Hvis der i hoppens levetid er udbetalt erstatning for tabt fos-

ter/føl 2 gange. Denne begrænsning gælder ikke, hvis føl dør 
eller skal aflives på grund af skader forårsaget af ydre vold. 

K.5  Når skaden er sket
 DI visse tilfælde kan din forsikringserstatning ifølge Forsik-

ringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde, hvis du ikke har 
opfyldt dine forpligtelser i henhold til vilkårenes krav om agt-
pågivenhed eller har fulgt anvisninger ved eller før en skade.  
Se punkt 5 i Generelle bestemmelser. 

Hvis hesten dør eller skal aflives gælder følgende:

a) Obduktion
 DHvis hesten er død eller aflives, uden at en dyrlæge har kun-

net fastslå den bagvedliggende årsag til sygdommen eller ska-
den, har du pligt til at kontakte Agria i umiddelbar forlængelse 
af dødsfaldet/aflivningen. Agria vurderer, om hesten skal 
obduceres, samt hvor og under hvilke omstændigheder. Kon-
takter du ikke Agria, kan retten til erstatning bortfalde. I til-
fælde hvor Agria kræver obduktion, dækkes udgifterne til 
obduktion og transport til obduktionen.

b) Identificering 
 D I de tilfælde, hvor hoppen og/eller føllet ikke behøver at 

blive obduceret, skal en dyrlæge skriftligt bekræfte, at de har 
set og identificeret den døde hest. Erklæringen skal indeholde 
en beskrivelse af skadeforløbet, diagnose, oplysning om 
hestens navn, race, farve samt chip-, registrerings- eller 
id-nummer. 

c) Udlandsrejse
 DVed anmeldelse af en skade, skal journaler, erklæringer og 

fakturaer være skrevet på dansk, svensk, engelsk eller tysk. 
Journaler skal altid vedlægges skadeanmeldelsen. 

K.6  Begrænsninger
 DDu kan ikke få erstatning, hvis forsikringskravet dækkes af 

hoppens livsforsikring. I dette tilfælde udbetales erstatningen 
kun fra livsforsikringen.

K.7  Selvrisiko
DForsikringen har ingen selvrisiko, medmindre andet fremgår 
af forsikringspolicen.
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L  Katastrofe

(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)

Det fremgår af policen, om du har tegnet Katastrofe.

L.1  Forsikringssum
DForsikringssummen fremgår af forsikringspolicen og er den 
højeste erstatning, du kan modtage fra forsikringen. Forsik-
ringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og med det 
kalenderår, hesten fylder 16 år. Beløbet reduceres med 20 
procent om året, dog ikke til mindre end 5.000 kroner. Beløbet 
afrundes til nærmeste hundrede kroner. 

L.2  Forsikringen omfatter
DDet er en forudsætning, for at erstatningen kan udbetales, 
at beslutningen om aflivning og selve aflivningen foregår i 
henhold til veterinærmedicinsk ekspertise, er medicinsk 
motiveret og følger Den Danske Dyrlægeforenings retningslin-
jer og normer og/eller dyreværnsloven. 

 DSkaden skal være en direkte følge af en af nedenstående  
hændelser: brand, eksplosion, lynnedslag, elektrisk ulykke (for 
eksempel kortslutning, udladning, overspænding), trafikulykke, 
drukning, botulisme, snetryk, jordskælv/-skred, storm og/eller 
hagl, gas, væskeudstrømning, angreb af ulv eller andre rovdyr 
eller dyrplageri eller vold fra en udenforstående person. 

L.2.1  Livsforsikring
DForsikringen gælder, hvis den forsikrede hest dør eller ikke 
kan leve videre og skal aflives i henhold til dyreværnsloven. 
Hesten skal være så syg eller skadet så alvorligt, at ingen form 
for pleje eller behandling ifølge dyrlægens vurdering vil betyde, 
at hesten vil kunne leve videre. Aflivningen/dødsfaldet skal 
være en direkte følge af en af de hændelser, der nævnes i punkt 
L.2. Højeste erstatning for botulisme er 100.000 kroner. 

L.2.2  Uanvendelighed
DDu kan få erstatning op til forsikringssummen, dog højst 
100.000 kroner, hvis din hest kommer så svært til skade, at den 
permanent mister sin anvendelighed. Skaden skal være så al-
vorlig, at ingen form for pleje eller behandling ifølge dyrlægens 
vurdering vil betyde, at hesten vil komme til at kunne bruges 
som ride-, brugs-, avls-, trav-, galop-, eller montéhest. Den 
mistede anvendelighed skal være en direkte følge af en af de 
hændelser, der nævnes i punkt L.2. 
Permanent uanvendelighed som ride- eller brugshest betyder, 

at hesten ikke længere kan og aldrig vil komme til at kunne ud-
føre disciplinerne i de letteste konkurrenceklasser. Permanent 
uanvendelighed som trav-, galop- eller montéhest betyder, at 
hesten ikke længere kan og aldrig vil kunne trænes til eller kon-
kurrere i de respektive sportsgrene.  

L.2.2.1  Delvis erstatning
DErstatningen udbetales med den del af forsikringssummen, 
som overstiger 10.000 kroner, hvis hesten ifølge veterinærme-
dicinsk vurdering og ud fra et dyreværnsmæssigt synspunkt 
kan leve videre. Hesten skal være chipmærket for at erstatning 
kan udbetales, og erstatningen indberettes til Dansk Ride For-
bund. Hvis skaden er erstatningsberettiget, skal du skriftligt 
forpligte dig til ikke at bruge hesten til træning eller konkurren-
ce eller tillade andre at gøre det. Ved salg eller overdragelse af 
hesten har du pligt til at informere den nye ejer om din aftale 
med os. 

L.2.3  Dyrlægebehandling
DForsikringen dækker dine udgifter med op til 30.000 kroner, 
for rimelige og nødvendige udgifter, når en dyrlæge behandler 
den forsikrede hest for en skade, der er den direkte følge af en 
af de hændelser, der nævnes i punkt L.2.

L.2.4  Aflivning og destruktion
DDu kan få refunderet dine udgifter til aflivning og destruk- 
tion af den forsikrede hest med op til 2.000 kroner, hvis hesten 
dør eller skal aflives på grund af en skade, der er en direkte 
følge af en af de hændelser, der nævnes i punkt L.2. Beløbet 
indeksreguleres ikke.

L.3  Når skaden er sket
I visse tilfælde kan din forsikringserstatning ifølge Forsik-
ringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde, hvis du ikke 
har opfyldt dine forpligtelser i henhold til vilkårenes krav om 
agtpågivenhed eller har fulgt anvisninger ved eller før en skade. 
Se punkt 5 i de Generelle bestemmelser. 

Hvis hesten dør eller skal aflives gælder følgende:

a) Obduktion
 DHvis hesten er død eller aflives, uden at en dyrlæge har kun-

net fastslå den bagvedliggende årsag til sygdommen eller ska-
den, har du pligt til at kontakte Agria i umiddelbar forlængelse 
af dødsfaldet/aflivningen. Agria vurderer, om hesten skal 
obduceres, samt hvor og under hvilke omstændigheder. Kon-
takter du ikke Agria, kan retten til erstatning bortfalde. I til-
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fælde hvor Agria kræver obduktion, dækkes udgifterne til 
obduktion og transport til obduktionen.

b) Identificering 
 DI de tilfælde, hvor hesten ikke behøver at blive obduceret, 

skal en dyrlæge, skriftligt bekræfte, at de har set og identifice-
ret den døde hest. Erklæringen skal indeholde en beskrivelse af 
skadeforløbet, diagnose, oplysning om hestens navn, race, 
farve samt chip-, registrerings- eller id-nummer. 

c) Udlandsrejse
 DVed anmeldelse af en skade, skal journaler, erklæringer og 

fakturaer være skrevet på dansk, svensk, engelsk eller tysk. 
Journaler skal altid vedlægges skadeanmeldelsen. 

L.4  Begrænsninger
 DForsikringen gælder ikke:

• Hvis hesten får nedsat præstationsevne eller opnår ringere 
resultater, men stadig kan anvendes som ride-, brugs-, avls-, 
trav-, galop- eller montéhest.  

 DForsikringen dækker ikke udgifter til:
• Stivkrampe, medmindre hesten er vaccineret og revaccine-

ret efter vaccineproducentens anbefalinger. 
• Beslagsmedearbejde eller sygebeslag.
• Adfærdsproblemer, dårligt temperament, nymfomani. 

hvinskhed eller andre uvaner.
• Genoptræning eller behandling med vandløbebånd, massage, 

fysioterapi, kiropraktik og lignende.
• Forebyggende behandlinger herunder, vaccination.
• Tandbehandling, herunder tandraspning.
• Alternativ behandling f.eks. mesoterapi.
• Akupunktur, guldimplantat, shockwave terapi, IRAP, PRP, 

PRF, ACP, A-cell og laserbehandling.
• MR-/CT-scanning (magnetresonans og computertomografi) 

og scintigrafi. 
• Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, adminis-

trative gebyrer og rådgivningsudgifter.
• Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, der ikke er medicinsk 

motiveret.
• Opstaldning på klinik, der ikke er medicinsk begrundet.
• Lægemidler (udskrevet på recept eller udleveret af dyrlæge), 

medicinsk foder, specialfoder, kosttilskud, bandagemateriale 
og andre produkter ordineret eller solgt af dyrlægen.

• Dyrlægens transport og transporttid, transport af hesten 
eller andre rejseudgifter.

L.5  Selvrisiko
DPunkt L.2.1 og L.2.2: Forsikringen har ingen selvrisiko  
medmindre andet fremgår af forsikringspolicen. 
Punkt L.2.3 og L.2.4: Sygeforsikringen har en fast og en  
variabel selvrisiko. Den faste selvrisiko er 2.899 kroner og den 
variable selvrisiko er 20 procent af de omkostninger, der over- 
stiger den faste selvrisiko. Vi fratrækker den faste selvrisiko en 
gang per selvrisikoperiode. En selvrisikoperiode er 125 dage og 
regnes fra den første dag, du har udgifter, som du søger 
erstatning for.
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M  Foster- og Følforsikring

(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)

Det fremgår af policen, om du har tegnet Foster- og Følforsik-
ring.

M.1  Hvem gælder forsikringen for
DForsikringen gælder for avleren/forsikringstageren, der har 
personlig økonomisk interesse i fosteret eller føllet. 

M.2  Hvornår gælder forsikringen
DForsikringen dækker forsikringskrav, der opstår i forsik-
ringsperioden. Forsikringen kan ikke fornyes ved forsikrings- 
periodens udløb. 

M.3  Hvor gælder forsikringen
DForsikringen gælder kun for forsikringskrav, som indtræffer 
i Norden.

M.4  Forsikret dyr
DForsikringen gælder for fosteret/føllet efter/eller der bæres 
af den hoppe, som er nævnt i forsikringspolicen. 

M.5  Forsikringssum
DForsikringssummen fremgår af din forsikringspolice og er 
den højeste erstatning, du kan få udbetalt fra forsikringen. 
Forsikringssummen skal svare til allerede betalte og forvente-
de udgifter til bedækningen. Opstaldningsomkostninger i 
bedækningsperioden kan medregnes med op til 3.000 kroner. 
Beløbet indeksreguleres ikke.

M.6  Forsikringen omfatter
 DDet er en forudsætning, for at erstatning kan udbetales, at 

dyrlægebehandling, beslutning om aflivning og selve aflivnin-
gen er medicinsk motiveret og følger Den Danske Dyrlægefor-
enings retningslinjer og normer. 

M.6.1  Livsforsikring under drægtigheden
Forsikringen dækker dine udgifter med op til forsikrings-
summen, hvis du mister fosteret/føllet:
• Beviselig kastning (tab af synligt foster/føl) eller som følge af 

fødselskomplikationer efter drægtighedens 41. dag. 
• Som følge af, at hoppen bliver syg eller skades så alvorligt 

efter drægtighedens 41. dag, at føllet dør eller efter dyr-
lægens vurdering skal aflives i henhold til dyreværnsloven. 

• Resorbering (udeblevent føl), hvis hoppen beviseligt er kon-

stateret drægtig i forsikringsperioden gennem en drægtig-
hedsundersøgelse udført med en af følgende metoder:

 - en ultralydsundersøgelse tidligst på drægtighedens 40. 
dag.

 - manuel drægtighedsundersøgelse tidligst på drægtighe-
dens 90. dag.

 - blodprøveundersøgelse tidligst på drægtighedens 110. dag, 
hvor indholdet af østronsulfat overstiger 75nM pr. liter.

M.6.2  Livsforsikring efter foling
Du kan få erstatning med op til forsikringssummen, hvis føllet 
bliver sygt eller skades så alvorligt, at det dør eller hvis føllet 
inden sin 30. levedag skal aflives i henhold til dyreværnsloven 
på grund af skade, sygdom eller medfødt fejl. Vi kan tillade 
aflivning og udbetale livserstatningen, uden at en dyrlæge 
har forsøgt at redde føllet ved relevant behandling, hvis det 
er klart, at en erstatning fra sygeforsikringen ville overstige 
forsikringssummen for livsforsikringen. Du skal kontakte Agria 
for at få en vurdering.

M.6.3  Dyrlægebehandling
DDu kan få erstatning med op til 62.118 kroner for rimelige og 
nødvendige udgifter, når en dyrlæge undersøger, behandler 
eller plejer dit føl for en sygdom eller skade til og med dets 30. 
levedag. Udgifter til MR-, CT-scanning (magnetresonans og 
computertomografi) og scintigrafi dækkes kun, hvis disse un-
dersøgelser er forhåndsgodkendt af Agria.

M.6.4  Medicin
DDu kan få refunderet udgifter til den medicin, dyrlægen ordi-
nerer, sælger eller udskriver recept på i forbindelse med, at 
dyrlægen undersøger eller behandler føllet til og med dets 
30. levedag. Medicinen skal være godkendt af lægemiddel-
styrelsen til behandling af hest. 

M.6.5  Dyrlægens transportudgifter
DDu kan få erstatning op til 1.000 kroner per behandling for 
dine udgifter til dyrlægens transport i forbindelse med, at dyr-
lægen undersøger eller behandler føllet til og med dets 30. le-
vedag. Beløbet indeksreguleres ikke.

M.6.6  Aflivning og destruktion
DDu kan som følge af sygdom eller skade få refunderet dine 
udgifter til nødslagtning, aflivning og destruktion af føllet til og 
med dets 30. levedag med op til 2.000 kroner. Beløbet indeks-
reguleres ikke.
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N  Agria Ekstra

(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)

Det fremgår af policen, om du har tegnet Agria Ekstra.

N.1  Forsikringen omfatter
DDen hest, der inden for de første 30 levedage forsikres både 
med Agria Safe Liv og Uanvendelighed samt Agria Safe 
Sygeforsikring, omfattes uden ekstra udgifter af Agria Ekstra. 
Agria Ekstra ophører, hvis Agria Safe Sygeforsikring eller Agria 
Safe Liv og Uanvendelighed opsiges. 

Forsikringen Agria Ekstra gælder for såkaldte skjulte fejl. Med 
skjulte fejl mener vi en medfødt eller senere opstået sygdom 
eller defekt, som hesten ikke har vist symptomer på eller som 
det ikke har været muligt at opdage, før forsikringsperioden 
eller før en forbedret dækning trådte i kraft. En fejl, der burde 
have været opdaget ved en normal sundhedsundersøgelse 
forud for forsikringsperioden eller i karenstiden, kan ikke 
betragtes som en skjult fejl. Den skjulte fejl skal være en skade 
eller  sygdom, som i øvrigt omfattes af vilkårene for Agrias Safe 
forsikringer. 

Ud over erstatning for skjulte fejl kan heste med Agria Ekstra 
også få erstatning for kastration af klaphingst/urhingst. Forsik-
rede heste er også omfattet af vilkårene for tillægsforsikringen 
Agria Genoptræning og Kiropraktik.

N.2  Begrænsninger
 DI øvrigt gælder de samme begrænsninger som gælder for 

Agria Safe Sygeforsikring.

• Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, der ikke er medicinsk 
motiveret.

• Opstaldning på klinik, der ikke er medicinsk begrundet.
• Medicinsk foder, specialfoder, kosttilskud, bandagemateria-

ler og andre produkter, ordineret eller solgt af dyrlægen.
• Transport af føllet eller andre rejseudgifter, ud over dem, der 

er nævnt i punkt M.6.5.

M.9  Selvrisiko
Punkt M.6.1 og M.6.2: Forsikringen har ingen selvrisiko. 
Punkt M.6.3- M.6.6: Sygeforsikringen har en fast og en variabel 
selvrisiko. Den faste selvrisiko er 2.899 kroner og den variable 
selvrisiko er 20%.

M.7  Når skaden er sket
 DI visse tilfælde kan din forsikringserstatning ifølge Forsik-

ringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde, hvis du ikke har 
opfyldt dine forpligtelser i henhold til vilkårenes krav om agt-
pågivenhed eller har fulgt anvisninger ved eller før en skade. Se 
punkt 5 i Generelle bestemmelser. 

Identificering 
Hvis føllet er dødt, skal en dyrlæge skriftligt bekræfte, at han/
hun har set og identificeret det døde føl. Erklæringen skal 
indeholde en beskrivelse af skadeforløbet, diagnose, oplysning 
om føllets evt. navn, race, farve samt afstamning. 

M.8  Begrænsninger
M.8.1  Karenstid
 DForsikringen har ingen karenstid. For punkt M.6.1 gælder dog 

en karenstid på 20 dage i de tilfælde, hvor føllet går tabt som 
følge af hoppens sygdom eller skade.   

M.8.2  Generelle begrænsninger
 DDu kan ikke får erstatning for mistet foster/føl:

• Hvis føllet er dækket af en anden selvstændig livs- og/eller 
anvendelighedsforsikring.

• Hvis et af føllene i tilfælde af tvillinger overlever.
• Hvis hoppen dør eller skal aflives på grund af sygdom eller 

skade, som er konstateret eller indtruffet, før forsikringen 
blev tegnet.

• Hvis hoppen på bedækningstidspunktet var under 3 år eller 
over 22 år.

• Hvis der i hoppens levetid er udbetalt erstatning for tabt fos-
ter/føl 2 gange. Denne begrænsning gælder ikke, hvis føl dør 
eller skal aflives på grund af skader forårsaget af ydre vold.

 DForsikringen dækker ikke udgifter til:
• Forebyggende behandling, herunder vaccination og tand-

raspning.
• Adfærdsproblemer, dårligt temperament, nymfomani, 

hvinskhed eller andre uvaner. 
• Prøvetagning og analyse til bestemmelse af antistoffer eller 

antistoftiter.
• Genoptræning eller behandling med vandløbebånd, massage, 

fysioterapi, kiropraktik og lignende.
• Alternativ behandling f.eks. mesoterapi.
• Akupunktur, guldimplantat, shockwave terapi, IRAP, PRP, 

PRF, ACP, A-cell og laserbehandling.
• Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, admini-

strative gebyrer og rådgivningsudgifter.
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O  Agria Ansvarsforsikring for heste

(alle nævnte beløb følger 2019 årsindeks)

Det fremgår af policen, om du har tegnet Agria Ansvarsforsik-
ring for heste.

O.1  Forsikret dyr
DForsikringen gælder for den/de heste, som angives i 
forsikringspolicen. 
Føl er medforsikret så længe det opholder sig hos hoppen, og 
ikke er over 45 dage gammelt.

O.2  Forsikringssum
DForsikringssummen angiver det beløb, som skader, efter-
forskning, forhandlings-, rettergangs- og redningsomkostnin-
ger i alt er forsikret til. Samlet forsikringssum for personskade 
udgør 10.000.000 kroner. Samlet forsikringssum for skade på 
ejendom udgør 2.000.000 kroner. Forsikringsselskabets ansvar 
er begrænset til forsikringssummen ved hver skade. Beløbene  
bliver ikke indeksreguleret. 

O.3  Hvad gælder forsikringen for
DForsikringen dækker det objektive erstatningsansvar for 
skade forvoldt af løsgående heste, som du som ejer kan 
pålægges ansvar for, jævnfør Hesteloven § 30a. Forsikringen 
dækker desuden det juridiske erstatningsansvar for skade 
forvoldt af den forsikrede hest, som du eller medlemmer af din 
husstand kan pådrage dig/jer som henholdsvis ejer, bruger eller 
besidder af hesten. 

O.4  Vores forpligtelser
DVed fordringer, som kan dækkes af forsikringen, forpligter 
virksomheden sig til over for den forsikrede at: 
• Undersøge om erstatningsansvar foreligger. 
• Forhandle med den person, som kræver erstatning.
• Holde den forsikredes sag for en domstol og betale sagens 

omkostninger for den forsikrede eller omkostninger, den 
forsikrede pålægges at betale og som denne ikke kan få 
modparten eller en anden til at betale og betale erstatning, 
som den forsikrede er ansvarlig for. 

O.5  Karenstid
DForsikringen har ingen karenstid.

O.6  Begrænsninger
 DForsikringen gælder ikke for:

• Skade på ejerens/indehaverens/besidders/brugerens person 
eller på personer tilhørende dennes husstand/familie, herun-
der plejebørn, delebørn og personer der lever i fast parfor-
hold med forsikringstageren.

• Skader på ting, ejendom eller dyr, som ejerens/indehave-
rens/besidders/brugerens, ejer eller har til leje, leasing, lån, 
opbevaring, bearbejdning, befordring, brug eller af anden 
grund har i sin varetægt. Dette gælder også dennes hus-
stand/familie, herunder plejebørn, delebørn og personer der 
lever i fast parforhold med forsikringstageren.

• Gentagne skader på ting, ejendom eller dyr, hos samme 
skadelidte.

• Den del, som personen, der er omfattet af forsikringen har 
påtaget sig ansvar for, over gældende ret eller hvis en sådan 
person uden vores tilladelse indrømmer ansvar, accepterer 
erstatningsbeløb eller betaler erstatning. 

• Skade som personen, der er omfattet af forsikringen har 
forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. 

• Skade, som forårsager dødsfald for personer, der er omfat-
tet af forsikringen. 

O.7  Selvrisiko
DForsikringen har ingen selvrisiko
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erfaring, som danner grundlaget for vurderingen af, hvornår 
en sygdom eller skade skal anses for værende påbegyndt. 
Begrænsningen gælder også, hvis skadeshændelsen er kendt 
af os og uanset om aftalen har særlige forbehold (begræns-
ninger). 

2.3 Karenstid
Karenstid betyder, at forsikringen ikke dækker sygdom, skader 
eller andre skadelige hændelser samt følger af disse, der har 
fundet sted eller er påbegyndt en vis periode efter, at for-
sikringen trådte i kraft eller efter udvidelse af forsikringsdæk-
ning. Ved udvidelse af forsikringsdækningen, vedrører dette 
dog kun udvidelsen. Hvor lang karenstiden er, fremgår af 
vilkårene, for de enkelte forsikringer. Hvis du betaler for sent, 
regnes karenstiden fra og med betalingsdatoen.

2.4 Karensfrihed
I følgende tilfælde anvendes der ingen karenstid:
• Skade hvor et akut ydre traume (en tilfældig, uforudsigelig, 

pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med 
påviselig skade af dette og evt. død til følge) har forårsaget 
fraktur/fissur eller åbne sår, sygdom/skade forårsaget af 
trafikulykker, akut kolik, brand eller drukning, samt sygdom/
skade relateret til transport af hesten, herunder lungehinde-
betændelse.

• Ved direkte overflytning af tilsvarende forsikring fra andet 
forsikringsselskab, eller anden forsikringstager inden for 
Agria.

• Forsikringen er også karensfri, hvis den tegnes direkte ved 
levering, hvis moderen har en gældende Agria Safe/Breeding 
Sygeforsikring eller der er en gældende Foster/følforsikring.

2.5 Forbehold
Vi har ret til at afvise erstatning for sygdomme og skader, som 
viste symptomer før forsikringen trådte i kraft, uanset om vi 
har kendskab til sygdommen eller skaden, når forsikringen 
bliver tegnet. Selvom der ikke er lavet forbehold for tidligere 
sygdomme og skader gælder Agrias ansvar jf. punkt 2.2 fjerde 
afsnit. 
Hvis vi udsteder forsikringen med et forbehold, gælder dette 
også for komplikationer til de sygdomme, skader eller andre 
skadeshændelser der er omfattet af forbeholdet. Hvis forbe-
holdet kan revurderes, fremgår det af forsikringspolicen. 

Generelle bestemmelser for Agrias 
Hesteforsikringer fra 1. januar 2019
1.  Dette er forsikringsvilkårene
Medmindre andet er aftalt består dine forsikringsvilkår af tre 
dele: Forsikringspolicen, vilkårene for den forsikring du har teg-
net (produktvilkår) samt de generelle bestemmelser. Herudover 
gælder dansk lovgivning herunder forsikringsaftaleloven og lov 
om finansiel virksomhed. Hvis et punkt i de generelle bestem-
melser og et punkt i produktvilkårene modsiger hinanden, er  
det altid produktvilkårene, der gælder.

2.  Hvor og hvornår gælder forsikringen
2.1 Forsikringsperioden
Under forudsætning at forsikringen bevilges gælder følgende:
•  Forsikringen træder i kraft på det klokkeslæt du tegner for-

sikringen.
•  Kan tidspunktet ikke fastslås, træder forsikringen i kraft 

dagen efter den dato (den kommende midnat), vi bevilger 
forsikringen, medmindre andet er aftalt.

•  Det er en forudsætning, at præmien betales. Ansvaret slutter 
ved udgangen af forsikringsperiodens sidste dag. 

•  Det er en forudsætning, at der er afgivet korrekte og fyldest-
gørende helbredsoplysninger for dyret.

•  Forsikringsperioden er et år fra den dato vi bevilger for-
sikringen, medmindre andet er aftalt.

2.2 Agrias Ansvar
Vores ansvar løber i den periode forsikringen er gældende og 
forsikringen dækker omkostninger, som du har haft i forsi-
kringsperioden og som udspringer af sygdom, ulykke eller 
skade, der er omfattet af forsikringen.
•  Behandlingen skal være medicinsk begrundet og i overens-

stemmelse med videnskabelige og dokumenterede behand-
lingsmetoder.

•  Omkostninger samt liv- og uanvendelighedsskader, der 
opstår efter vores ansvar er ophørt f.eks. på grund af for-
sikringens ophør eller opsigelse, erstattes ikke.

•  Forsikringen dækker ikke sygdomme eller skader som anses 
som værende medfødte, der eksisterede eller var påbegyndt 
før forsikringsperioden startede eller før udvidelse af for-
sikringsdækningen. Ved udvidelse af forsikringsdækningen, 
vedrører dette dog kun udvidelsen. Denne begrænsning gæl-
der også for komplikationer til og efterbehandling af sådanne 
sygdomme eller skader samt for skjulte fejl, med mindre 
andet fremgår af forsikringsbetingelserne for den pågæl-
dende forsikring. Det er veterinærmedicinsk fagkundskab og 
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3.  Fornyelse og opsigelse
3.1 Fornyelse af forsikringen
Ved forsikringsperiodens udgang fornyer vi automatisk for-
sikringen med de samme betingelser og forsikringsperiode, 
medmindre andet er aftalt eller fremgår af forsikringspolicen. 
Foster- og Følforsikring samt Livs- og Uanvendelighedsfor-
sikringerne ophører, når forsikringsperioden udløber i det 
kalenderår/den dato, hvor dyret har nået en vis alder, se 
betingelserne for hver type forsikring. 
Hvis vi ændrer vilkårene ved fornyelse, vil vi underrette dig 
skriftligt med mindst en måneds varsel. 
Hvis vi ønsker at annullere forsikringen ved forsikringsperio-
dens udløb, vil vi underrette dig skriftligt senest en måned før. 
Hvis vi sender beskeden senere, forlænges kontrakten med det 
samme antal dage, som meddelelsen er forsinket. 

3.2 Opsigelse og ændring 
Du har ret til at opsige forsikringen med en måneds varsel 
ved forsikringsperiodens udløb (hovedforfald) uden gebyr ved 
skriftlig eller telefonisk henvendelse.  

Du har også ret til at opsige forsikringen på følgende måde: 
• Med mindst en måneds varsel, til udgangen af en måned, 

mod betaling af et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på 
www.agria.dk. Beløbet kan også oplyses ved henvendelse til 
Agria. 

• Med 14 dages varsel, men inden for en måned efter, at Agria 
har betalt erstatning eller afvist en skade. 

Agria har ret til skriftligt at ophæve forsikringen inden for-
sikringsperioden slutter: 
• Med 14 dages varsel, regnet fra den tid, Agria har sendt med-

delelsen, men inden for en måned efter, at Agria har betalt 
erstatning eller afvist en skade. 

• I stedet for at opsige forsikringen kan Agria - også med 
mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved 
at begrænse dækningen, forhøje prisen, forhøje en eksiste-
rende selvrisiko eller ved at kræve foranstaltninger for at 
begrænse fremtidige skader. 

Ved dødsfald eller salg/overdragelse af et forsikret dyr opsiges 
forsikringen til udgangen af måneden regnet fra den dato, hvor 
Agria bliver bekendt hermed. Ved salg/overdragelse til ny ejer 
kan forsikringen overdrages på datoen for salg/overdragelse, 
hvis den nye ejer kontakter Agria inden forsikringen opsiges.

4.  Betaling af forsikringen
4.1 Præmien
Den første præmie forfalder til betaling ved forsikringens 
ikrafttrædelse og skal betales senest den dato, der er fastsat i 
præmieopkrævningen. 
Præmien for efterfølgende præmieperioder og fornyelsespræ-
mie skal betales senest den dato, der er angivet på præmieop-
krævningen. 
Hvis du har tilmeldt Agria til betalingsservice, sender vi dig 
oplysning om præmiebeløbet samt betalingsdato. 

4.2 For sen præmiebetaling
Betales præmien ikke rettidigt, sender vi en påmindelse.  
Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står  
i påmindelsen, mister forsikrede retten til erstatning og  
forsikringen ophører. 
For hvert rykkerbrev vi sender, har vi lov til at opkræve et gebyr. 
Gebyret fremgår af prislisten på www.agria.dk. Beløbet kan 
også blive oplyst ved henvendelse til Agria.
Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i 
henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig 
inkasso.
Hvis du betaler efter forsikringen er ophørt pga. manglende be-
taling, anses betalingen som en ansøgning om en ny forsikring 
fra betalingsdatoen.

4.3 Tilbagebetaling af præmie
Hvis forsikringen opsiges af dig eller Agria, tilbagebetaler vi den 
resterende del af den indbetalte præmie. Se også punkt 3.2. 
Præmie under 100 kroner tilbagebetales ikke.

4.4 Præmie og afgifter
Præmien fastsættes i overensstemmelse med Agrias gæl-
dende takster. Sammen med præmien opkræver vi skadesfor-
sikringsafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til 
gældende lovgivning. 

4.5 Indeksregulering og øvrig præmiestigning
Forsikringssummer, selvrisikobeløb, priser og andre beløb, der 
er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang 
årligt den 1. januar med indvirkning på forsikringen til først 
kommende hovedforfald, med mindre andet fremgår af for-
sikringsvilkårene.
Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den 
 private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af 
dette indeks, kan Agria bruge et andet tilsvarende indeks fra 
Danmarks Statistik.
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Forhåndsgodkendelsen er set ud fra en veterinærmedicinsk 
bedømmelse. Ved anmodning om forhåndsgodkendelse skal 
vi have fuldstændige oplysninger om dyrets sygdoms- og 
behandlingshistorik samt øvrige oplysninger om skadeshæn-
delsen, da erstatning ellers kan blive nedsat eller helt afvises. 
Se punkt 5.5. 

5.3 Trafikulykker, dyrplageri eller skade efter overfald  
af andet dyr: 
Trafikulykker: Du skal give oplysninger om føreren, køretøjets 
registreringsnummer og forsikringsselskabet, hvor køretøjet 
er forsikret. Kender du ikke registreringsnummeret eller er 
føreren ukendt, skal du indberette sagen til politiet. 
Dyrplageri og/eller uforsvarlig behandling af dyr: Du skal anmelde 
hændelsen til politiet. Forsikringen dækker ikke skade, der skyl-
des eller forværres af mishandling, vanrøgt eller forsømmelig, 
uforsvarlig behandling af dyret begået af ejeren, nogen i ejerens 
husstand, eller nogen som har dyret i sin varetægt.
Skade efter overfald af andet dyr: Hvis dit dyr har en sygefor-
sikring, skal du anmelde skaden til dyrets sygeforsikring først. 
Det som sygeforsikringen ikke dækker (selvrisiko og andre 
udgifter, der er undtaget forsikringen), anmeldes efterfølgende 
til modpartens ansvarsforsikring. Du sørger selv for at anmelde 
skaden til modpartens ansvarsforsikring, når du har modtaget 
skadesopgørelsen fra sygeforsikringen.

5.4 Din forpligtelse til at deltage i skadesopgørelsen
Ved anmeldelse af skade giver du samtykke til, at vi anvender 
relevante persondata til at indhente oplysninger direkte fra 
dyrlægen og andre relevante parter. Du er forpligtet til at bistå 
i udredning af skadeshændelsen og give os alle relevante og 
tilgængelige oplysninger af betydning for vurdering af for-
sikringskravet og vores ansvar. 
Du skal være i stand til at fremvise sundhedsattester, epikrise 
fra dyrlægen, undersøgelsesresultater, kvitteringer, fakturaer, 
politirapporter m.v. 
Omkostningerne skal være tilstrækkeligt specificeret og udar-
bejdet af kvalificerede personer. 
Hvis du ikke bidrager til undersøgelsen, kan vi reducere erstat-
ningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i lov om 
forsikring. 
Du skal angive, om du er momspligtig og om skaden er dækket 
af en anden forsikring, uanset om du har rapporteret hændel-
sen til det andet forsikringsselskab. 
Efter anmodning, skal du lade os eller vores repræsentanter 
inspicere dyret eller det sted, hvor dyret blev skadet. Vi har ret 

Ud over indeksreguleringen kan Agria vælge at forhøje præ-
mierne baseret på udviklingen i skadesudbetalinger, forbedrede 
dækninger, nye behandlingsmetoder der omfattes af forsi-
kringen mm. En evt. præmiestigning varsles i fornyelsesbrevet, 
som du modtager ca. 1 måned før hovedforfald. Agrias sygefor-
sikringer har livslang dækning, og forsikringsbeløbet reduceres 
ikke, men præmien justeres med alderen, så den modsvarer 
nogenlunde den risiko der følger med.

5. Hvis skaden sker  
5.1 Når skaden er sket
Sygeforsikring: Ved dyrlægebehandling sendes de betalte kvit-
teringer hurtigst muligt til Agria. Dyrets navn og registrerings/
chip nr. skal fremgå tydeligt. Det er ikke nødvendigt at udfylde 
en skadesanmeldelse. Husk at påføre dit policenummer på 
 kvitteringen. 

Liv og Uanvendelighed: Ved livsskader skal du udskrive en blan-
ket til skadesanmeldelsen på www.agria.dk. Din anmeldelse skal 
indeholde en detaljeret beskrivelse af skaden og diagnose(r). 
Der skal desuden være en erklæring fra din dyrlæge. Der kan 
være krav om obduktion. 

Ansvarsforsikring: Ved ansvarsskader skal du udskrive en blan-
ket til skadesanmeldelsen på www.agria.dk. Din anmeldelse skal 
indeholde en detaljeret beskrivelse af skaden og en specificeret 
opgørelse over omkostningerne. Tag evt. billeder af skaden og 
vedlæg skadesanmeldelsen. Sker der en ansvarsskade, skal 
du altid overlade det til os at tage stilling til, om du eller andre 
af de forsikrede er erstatningsansvarlig(e) for skaden. Hvis du 
eller andre af de forsikrede selv anerkender erstatningspligten 
eller kravet, risikerer du selv at måtte betale erstatningen og 
eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende 
for Agria.

Skadesanmeldelser sendes til: 
Skannet: Upload via ”Mit Agria” på www.agria.dk eller via Agria 
appen. Skader modtaget via Mit Agria/Agria appen behandles 
hurtigere end via andet medie.

Post: Agria Dyreforsikring, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand. 
Email: skaderhest@agria.dk

5.2 Forhåndsgodkendelse 
Hvis du er usikker på om en behandling eller anden hændelse er 
dækket af forsikringen, kan du bede den behandlende dyr-
læge om at kontakte Agria mhp. en evt. forhåndsgodkendelse. 
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til at udpege specifik dyrlæge eller dyreklinik, hvis der er behov 
for sekundær vurdering i forbindelse med skadesopgørelsen. 
Hvis du angiver forkert kontonummer til udbetaling af skades- 
erstatning, er Agria ikke ansvarlig for dette.

5.5 Reducering af forsikringserstatning
I visse tilfælde kan din forsikringserstatning reduceres eller 
helt bortfalde, hvis du ikke har opfyldt dine forpligtelser jævn-
før vilkårene, lovgivningen eller myndighederne.

A Fejlagtige oplysninger
Hvis du har givet os fejlagtige oplysninger, da du tegnede for- 
sikringen eller har undladt at oplyse os om ændringer, der 
ligger til grund for forsikringen, kan erstatningen reduceres 
eller helt bortfalde. Det samme gælder, hvis du ikke har opfyldt 
kravet i afsnittet ”sikkerhedsforholdsregler”. Hvor stor reduk-
tionen bliver, afhænger af omstændighederne, blandt andet 
uagtsomhedens betydning for skaden. 

B Oplysningspligt
Du skal give os præcise oplysninger og oplyse os om, omstæn-
digheder af betydning for forsikringsaftalen og bedømmelse af 
et skadestilfælde. Har du forsømt din oplysningspligt, gælder 
bestemmelserne i dansk lovgivning om forsikring og for-
sikringsvirksomhed.
Har du ved tegning af forsikringen undladt at oplyse om syg-
domme eller skader, som dit dyr har haft før forsikringen blev 
tegnet, vil forsikringen blive genudstedt med et evt. forbehold, 
som vi ville have påført, hvis du havde afgivet korrekte hel-
bredsoplysninger, da du tegnede forsikringen. 

C Sikkerhedsforholdsregler
Du skal overholde følgende forholdsregler for at forhindre eller 
begrænse skader på dyret: 
• Du skal behandle dyret godt og beskytte det mod unødig 

lidelse og sygdom. Du skal også sikre, at det modtager egnet 
og tilstrækkelig føde, vand og pleje.

• Du skal overholde dyreværnsloven og andre love, bekendt-
gørelser og forordninger, der har til formål at forebygge syg-
dom og skader hos dyr. Du skal også overholde forskrifter, 
beslutninger og kendelser afsagt af dyrlæge eller myndighed. 

• Du skal give dyret den nødvendige pleje. Hvis dyret er sygt 
eller tilskadekommet eller viser tegn på sygdom, sløvhed el-
ler afmagring, skal du straks opsøge eller tilkalde dyrlægen. 

• Du skal følge dyrlægens anvisninger og anbefalinger for 
pleje, behandling og efterbehandling samt genoptræning af 
dyret. 

• Du skal opsøge eller tilkalde dyrlægen igen, hvis dyrets 
sundhedstilstand ikke forbedres under behandling, pleje og 
genoptræning. 

D Fremkaldelse af forsikringssag
Har du forsætligt fremkaldt forsikringssagen gives der ingen 
erstatning. Det samme gælder i det omfang, at du bevidst 
har forværret konsekvenserne af en forsikringssag. Har du 
uagtsomt forårsaget forsikringssagen eller forværret dens 
følger, kan vi reducere erstatningen helt eller delvist i henhold 
til bestemmelserne i forsikringsaftaleloven. 

5.6 Forældelse
Krav i anledning af at forsikringsaftalen forældes efter reglerne 
i forældelsesloven.
Er en skade inden forældelsesfristens udløb anmeldt til selska-
bet, indtræder forældelse af krav, som skaden giver anledning 
til, tidligst 1 år efter selskabets meddelelse om, at det helt eller 
delvist afviser kravet. Hvis selskabet anerkender, at der forelig-
ger en dækningsberettiget skade, men anmoder om yderligere 
oplysninger med henblik på opgørelse af kravets størrelse, 
indtræder forældelse 3 år efter selskabets meddelelse herom.

5.7 Omkostninger ved behandling af eget dyr
Ved undersøgelse og behandling af eget dyr, dækker for-
sikringen udgifter til materialer og eksterne undersøgelser. 
Forsikringen dækker ikke udgifter til undersøgelse, behandling 
eller pleje som udføres af ejer eller forsikringstager selv, en 
ansat hos denne eller nogen, der har tilsvarende forhold til 
denne person.
Ved alle former for anmeldelse på Liv- eller Uanvendelig-
hedsforsikringer skal skadeanmeldelsen udarbejdes af uvildig 
ekstern dyrlæge.

6.  Generelt om erstatningen
6.1 Forsikringsbeløb
Forsikringen dækker op til forsikringsbeløbet. Hvor stort  
beløbet er, fremgår af vilkårene og forsikringspolicen.
En forsikring må ikke medføre, at du opnår en fortjeneste.  
Du kan ikke få erstatning for udgifter du ikke har betalt, eller 
som er erstattet af en anden part
Livsforsikringsbeløbet baseres på dyrets markedsværdi. Med 
markedsværdi, menes hvad det umiddelbart forud for forsk-
ringskravet ville have kostet, at købe et tilsvarende dyr. Du må 
selv sørge for, at dyret har den korrekte livsforsikringsværdi.  
Vi ser bort fra de sygdomme og skader, der har foranlediget  
forsikringssagen og som er opstået efter forsikringsperiodens 
begyndelse. 
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6.4 Regreskrav
Har vi betalt erstatning overtager vi retten til erstatning på 
grund af skade mod en evt. erstatningsansvarlig tredjemand,  
i det omfang den er omfattet af forsikringen, og inden for det 
beløb, vi har betalt. Du kan ikke indgå forlig med en skadevolder 
eller på anden måde give afkald på din ret til erstatning.  

7.  Hvis vi ikke er enige
Hvis du er utilfreds med en afgørelse, bør du kontakte os og 
anmode om fornyet behandling af afgørelsen. En sådan anmod-
ning skal være skriftlig, og du skal beskrive på hvilken måde du 
mener, at afgørelsen er forkert samt sende evt. nye oplysninger 
om sagen.

Ankenævnet
Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Agria om for-
sikringsforholdet og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke 
givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til:

Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Telefon: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00)

Yderligere råd og oplysninger
Du kan få yderligere råd og oplysninger hos:

Forbrugerrådet
Fiolstræde 17
1171 København K
Telefon: 77 41 77 41 
www.forbrugerraadet.dk

Forsikringsoplysningen 
Amaliegade 10
1256 København K
Telefon: 41 91 91 91 (mellem kl. 10.00 og 16.00) 
www.forsikringsoplysningen.dk

Vi betaler ikke mere erstatning end den tilsvarende mar-
kedsværdi, selv om forsikringssummen skulle være højere. Du 
skal kunne dokumentere handelsværdien (i form af resultater, 
kåringer, afkom, væddeløb o.l.), hvis hesten dør, skal aflives el-
ler bliver uanvendelig til ridebrug.
Der udbetales ikke livsforsikring/uanvendelighed, hvis for-
sikringstager vælger at aflive hesten, uden at der er forsøgt 
relevant behandling. Når vi betaler erstatning for et dyr, der er 
forsvundet, bliver vi ejere af dyret. Hvis dyret bliver fundet, er 
du forpligtet til at informere os. Hvis du vil beholde dyret, skal 
du derefter tilbagebetale erstatningen. 
Hvis det forsikrede dyr er dødt, er blevet dræbt eller er  
forsvundet, har vi ret til at indkræve evt. pas og stamtavle før 
udbetaling af erstatning. 

Fra erstatningen fratrækker vi: 
• Moms, hvis du er momspligtig. 
• Omkostninger, der ikke er dækket af forsikringen.
• Eventuel selvrisiko.
• Nedsættelse, hvis du ikke har fulgt gældende forskrifter. 
• Præmie og øvrige fordringer som er forfaldne til betaling, 

som du ikke har betalt.
• Erstatning, som du har modtaget fra en myndighed eller 

andetsteds fra. 

6.2 Udbetaling af erstatning
Forsikringserstatningen kan forventes udbetalt ca. 14 dage 
efter, at vi har været i stand til at indhente de oplysninger, der 
er nødvendige til bedømmelse af skadeshændelsen og fastsæt-
telse af forsikringserstatningens størrelse. Dette gælder ikke 
ved ansvarsforsikring for den skadelidtes krav mod selskabet. 
Erstatningen udbetales via NemKonto. Erstatning eller renter 
under 100 kroner udbetales ikke, men modregnes ved næste 
præmieopkrævning. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, der 
måtte opstå, hvis udredningen vedrørende forsikringskrav eller 
betalingen forsinkes.

6.3 Dobbeltforsikring
Du er forpligtet til at give Agria underretning om, hos hvilke 
selskaber der tillige er tegnet forsikring. 
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og 
har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort 
eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er tegnet i andet 
selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring.  
Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mel-
lem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab.
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Ordliste
Akut: 
En skade der opstår pludseligt, hvor årsag og virkning på skaden 
er samtidig og det kan udelukkes, at sygdom/forandringer ikke er 
medvirkende til eller forværrer den pågældende skade.

Anvendelighed: 
En tilsigtet, ønsket og bestemt færdighed, hvor hesten har været 
konstant brugt i praktisk arbejde eller officielle konkurrencer. 

Dyrlægeattest: 
Undersøgelse dyrlægen foretager ved at se og føle på dyret og 
skriftligt beskrive sine resultater på en fortrykt Agria attest, 
sammen med informationer om dyrets tidligere sygdomme og 
skader.

Besidder: 
Ved besidder forstår vi den person der til enhver tid har ansvaret 
for hesten.

Dyrplageri: 
En overtrædelse af Dyreværnslovens bestemmelser om, at dyr 
skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt.

Epikrise: 
Kortfattet beskrivelse fra dyrlægen med sygehistorie og diag-
nose. 

Erhvervet sygdom eller tilskadekomst: Sygdom eller skade 
som ikke er medfødt.

Forbehold: 
En skriftlig præcisering af en undtagelse i forsikringen.  
Kan gælde for et enkelt individ eller en hel race. 

Forebyggende behandling: 
Undersøgelse, pleje eller behandling for at forhindre sygdom, 
skade eller adfærdsændringer. Også kaldet profylakse.

Forsikringsperioden: 
Aftaleperioden, fremgår af forsikringspolicen.

Forsikringssum: 
Den højeste erstatning som kan udbetales fra forsikringen.

Forsikringsår: 
Forsikringsåret starter den første i den måned forsikringen teg-
nes og slutter den sidste dag i måneden før. Eksempel: En for-
sikring nytegnet den 15. juli, vil få hovedforfald den 1. juli og for-
sikringsåret vil slutte den 31. juni det efterfølgende år.

Hovedforfald: 
Hovedforfald bliver den 1. i den måned, hvor forsikringen er 
 tegnet. Det er ved hovedforfald din forsikring fornyes med evt. 
indeksregulering af præmie og dækninger.

Præmien: 
Prisen du betaler for forsikringen. Præmien er beregnet pr. for-
sikringsår (12 måneder), men betalingen kan foretages årligt, 
halvårligt, kvartalsvis eller månedsvis. 

Sygdom: 
Med sygdom mener vi både sygdom, skade og ulykker, såvel akut-
te som kroniske. Sygdom defineres desuden som en fejl i eller 
skade på organismen, der kræver behandling, selvom der ikke er 
stillet en sikker diagnose.  F.eks. er hudbetændelse (dermatitis) et 
eksempel på hudsygdom i veterinærmedicinsk forstand,  uanset 
om årsagen til betændelsestilstanden ikke er fastlagt med en 
diagnose.

Ulykkestilfælde: 
Med ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig 
udefra kommende indvirkning på legemet med påviselig skade af 
dette og evt. død til følge. I forbindelse med Agrias dyreforsik-
ringer forstår vi også, at dyrlægen har konstateret, at dyret har 
slugt et fremmedlegeme eller er blevet akut forgiftet. Med ulyk-
ker menes ikke hedeslag eller forfrysninger. Med ulykker menes 
 heller ikke en sådan tilstand som - selv om det er fundet efter en 
ulykke – ifølge veterinærens erfaring skyldes sygdom eller anden 
skade. 

Ulovlig disponering eller besiddelse: 
For eksempel, at en person ulovligt beholder eller sælger et dyr 
uden at have stjålet det. 

Øjenlysning: 
Undersøgelse af fundus og øjets forreste dele, af en dyrlæge med 
særlig ekspertise i at diagnosticere arvelige øjensygdomme.



Agria Hest 

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

Vi hjælper 
dig også i 

weekenden

Flest vælger Agria Dyreforsikring når hest, 
hund, kat og mindre dyr skal forsikres.

Har du spørgsmål?
Kontakt vores kundecenter eller din lokale 
forsikringsrådgiver. 

Agrias kundecenter:
70 10 10 65 
mandag til fredag 08:00 til 17:00
info@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. 

Find kontaktoplysninger på www.agria.dk


