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Agria Dyreforsikring

Alm. Brand

Codan

Lovpligtig ansvarsforsikring

502 kr. pr. år. Dækker også træning, konkurrencer, udstilling
og jagt.

472 kr. (fra kr. 401 for Pluskunder)

Fra 175 kr.

Med udvidet ansvar

708 kr. pr. år. Tegnes kun ved
træning med decideret
bide- eller fastholdelsesarbejde. Dækker også personskade på hundepasser.

722 kr. (fra kr. 614 for Pluskunder)

Ring for pris

Sygeforsikring, inkl. lovpligtig
ansvar

Tegnes sygeforsikringen, før
hvalpen fylder fire måneder, er
ansvarsforsikringen med i prisen resten af hundens liv. Pris
afhænger af race og valgte forsikringer. Labrador fra 104 kr.
pr. måned.

1697 kr. (fra 1.443 kr. for Pluskunder). Beregnet på en 3 år
gammel labrador, i Aarhus.
Afhænger af alder, race og
bopæl.

Sygdomsforsikring inkl. lovpligtig ansvar fra 2.699 kr.
Prisen er baseret på lovpligtig ansvarsdækning samt sygeforsikring på hund på en
Familiens Basis Forsikring.

Mulighed for tilvalgsdækning

Genoptræning, pasning ved
ejers sygdom, tanddækning
inkl. fjernelse af tilbageholdte
mælketænder mm.

Ja

Livsforsikring for hund

Selvrisiko

Fast selvrisiko på 695, 1.012
eller 2.135 kr. Dækker derefter
forsikringen 90 % eller 80 %.
Selvrisikoperioden er på 125
dage uanset antal diagnoser.

Dækker 60 % af dyrlægeregnin- 760 kr.
gen inkl. medicin. Der er ingen
selvrisiko.

Genoptræning

Ja. Dækker 6.739 kr. pr. år (tillægsforsikring) til water walk,
fysioterapi og kiropraktik (udført af dyrlæge).

–

–

Medicin givet direkte på klinikken

Ja

Ja

Ja

Udleveret medicin

Ja, inklusiv i sygeforsikringen.

Ja

Nej

Dækning af laboratorieudgifter

Ja

Ja

2.030 kr. max.

Max. årlig erstatning

22.477 eller 39.336 kr. pr. år.
Samme dækning hele livet.

24.044 kr.

15.270 kr.

Max. og min. alder ved nytegning

Minimum 6 uger. Ingen max. al- Fra otte uger, max. 6 år. Overta- Min. tre måneder og max.
der. Dyrlægeattest hvis hunden gelse fra andet selskab kan ske fire år.
er over seks år.
indtil hunden er fyldt 11 år.

Alder ved ophør

Livsvarig

Rabat

10 %, hvis medlem af DKK,
Pluskunde rabat (5-15 %).
DCH eller Dyrenes Beskyttelse.
Rabat hvis flere forsikrede
hunde samt ved kennelnavn.

Afhænger af hvilke typer
forsikring man har i forvejen.
Mulighed for samlerabat eller særlig medlemsrabat.

Telefon nr.

70 10 10 65

96 10 17 77

33 55 55 55

Hjemmeside

www.agria.dk

www.almbrand.dk

www.codan.dk

Kilde: Forsikringsselskaberne
2

FORSIKRINGSOVERSIGT 2017

Livsvarig

10 år

Dyrekassen Danmark

Gartnernes Forsikring

Topdanmark

Tryg

458 kr. Dækker også træning,
konkurrencer, jagt, udstilling og
fri leg.

402 kr.

455 kr.

464 kr. ved f.eks. 3 år gammel labrador

662 kr. Tegnes kun ved bidearbejde.

636 kr.

679 kr.

464 kr. Dækker også personskade
på hundepasser, egne børn og hushjælp/au pair

Afhængig af race, bopæl og
dækningsomfang, f. eks. en labrador fra 1.610 kr. inkl. ansvar
og genoptræning. Muligt at
nøjes med ulykkesforsikring for
516 kr. pr. år. Ulykkesdækning
altid inkl. i sygeforsikringen.

2.008 kr.

Tre prisgrupper afhængig
af racen, 1.461, 1.669 eller
2.400 kr.

Afhænger af alder, race, bopæl,
boligtype og antal sygdomsforløb
de seneste 2 år. Fra 1.369 kr. ved 3
år gammel labrador, villa i Roskilde,
inkl. hundeansvar

Tilvalg af HundTotalPLUS for
hunde under 6 mdr. Dækker arvelige led- og knoglesygdomme
og udleveret medicin. Tilvalget
koster 308 kr.

Hundeansvar, udvidet ansvar.
Sygeforsikring ej nødvendigt,
alt inkl.

Ja

Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v. Med på Rejse, Pasning og
Livdækning

Dækker 80 %, herefter 672 eller
983 kr. i selvrisiko.
Selvrisikoperioden er på 125
dage uanset antal diagnoser.

778 kr. Dækker derefter 80 %.

750 kr. Dækker herefter 90 %.
Selvrisikoperiode er på 120
dage.

Fast selvrisiko på 782, 1.251 eller
1.877 kr.
Dækker herefter 90 %.
Selvrisikoperiode er på 120 dage.

Ja. To genoptræningsforløb i
hundens liv er inkl. i sygeforsikringen.

Ja

Ja, ved tegning af Sygeforsikring Plus.

Ved tilvalg af Fysisk Behandling
m.v. kr. 4.693 pr. år til fysioterapi,
kiropraktik, massage, laserterapi og
akupunktur. Kr. 4.693 pr. år til svømmetræning, løbebåndstræning eller
træning i water-walker

Ja

Ja

Ja

Ja

Dækkes hvis der er tegnet
HundTotalPLUS med op til
2.654 kr. årligt.

Dækker tilskud til medicin på
recept, med max. 1.000 kr.

Ja, ved tegning af tillægsforsikringen Sygeforsikring Plus.

3.128 kr. pr. år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind.
Ingen selvrisiko på medicin. Del af
tilvalget Tænder og Medicin

Ja

Ja

Ja

Ja

30.986 kr. Summen øges årligt

20.767 kr.

27.768 kr.

18.779 eller 29.212 kr. Summen
nedskrives ikke for ældre hunde

Fra otte uger og under seks år.
Dyrlægeattest hvis hunden er
over fire år.

Over otte uger. Under seks år.
Dyrlægeattest hvis hunden er
over fire år.

Min. otte uger, max. seks år.

Mindst otte uger, ingen max. alder.
Livdækning sælges ikke til hunde,
der er fyldt 9 år.

Livsvarig

Livsvarig

Livsvarig

Livsvarig sygeforsikring, livdækning
udløber når hunden er 10 år.

10 % juniorrabat hvis hunden er
under 16 uger. 10 % rabat ved
mere end fire katte, hunde eller
heste.

10 % til visse samarbejdspartnere, ring og spørg. Mulighed
for samlerabat ved flere forsikringer.

10 % hvalperabat indtegnet
inden 12 uger. Mulighed for
samlerabat ved flere forsikringer.

10 % på Hundeansvar ved gennemført lydighedstræning. Samlerabat
ved flere forsikringer.

63 57 11 11

43 71 17 77

70 13 7-9-13

70 11 20 20

www.dyrekassen.dk

www.garfors.dk

www.topdanmark.dk

www.tryg.dk/hund
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FLERE DANSKE HUNDE ER
DÆKKET AF SUNDHEDS
FORSIKRING
For ti år siden blev det vurderet, at 10-15 procent af de danske hunde var dækket af en sundhedsforsikring
til dækning af behandlinger hos dyrlægen i tilfælde af sygdom eller ulykke. I dag er det 39 procent af de
danske hundeejere, der har tegnet en forsikring.

AF JOURNALIST (DJ)
CHARLOTTE RAFN

Der findes omkring 500.000 hunde i
Danmark. Ifølge en undersøgelse, som
YouGov har foretaget for Agria Dyreforsikring i 2016, er næsten 200.000 af
dem i dag dækket af en sundhedsforsikring. Det kommer bag på Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening, at så mange efterhånden har
valgt at tegne den frivillige forsikring,
men det glæder ham.
– Det er meget positivt, at det går den
vej. Jeg tror, at det er udtryk for, at flere
er blevet opmærksomme på, at der kan
opstå store uventede udgifter, hvis hunden pludselig bliver syg eller kommer til
skade. Uden en forsikring kan økonomi
blive et argument for, hvor langt man
ønsker at gå i behandlingen af hunden,
og det er en situation, som mange hun-

deejere gerne vil undgå, siger Carsten
Jensen.
Han mener også, at den øgede interesse for sundhedsforsikringer hænger
sammen med hundenes status i familien.
– I dag er en hund et medlem af familien. Mange hundeejere bruger penge
på træning, udstyr og pension til deres
hunde, og derfor skal der selvfølgelig
også være penge til at behandle hunden, hvis den bliver syg. Med en forsikring garderer ejeren sig mod udgifterne,
siger Carsten Jensen.
Selv om stadig flere danske hunde
bliver forsikret, så er vi stadig langt efFortsættes side 6

Formand for Den Danske Dyrlægeforening Carsten Jensen der glæder sig over, at
flere vælger at tegne en sundhedsforsikring til deres kæledyr.
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Ved dine klienter,
at Tryg har en af Danmarks
bedste sygeforsikringer
til både hund og kat?
Du har sikkert prøvet at modtage både hunde og katte, som er syge eller er kommet
til skade – men som ikke er sygeforsikret. Med en sygeforsikring hos os er det ikke
dine klienters økonomi, der afgør, om du kan give den bedste behandling.
Fordele ved vores sygeforsikring til hund og kat
• Dækning af akupunktur, laserterapi
og guldimplantat/Goldtreat kan tilvælges.
• Ingen øvre aldersgrænse
• Forsikringen gælder hele dyrets liv
• Klienten skal kun betale 10 % af
dyrlægeregningen udover sin faste
selvrisiko.

Skriv t
produkt@ il
tryg.dk

Bestil
brochurer
o
hunde- og m
katteforsi
kring

Særligt for katte: Dækning af tandudtrækning i forbindelse med
tandresorptioner (FORL) kan tilvælges.
Nemt at afregne med os
Ved større behandlinger kan vi afregne direkte med din klinik.
Skriv til hundogkat@tryg.dk eller ring til os på 87 31 87 35.

Dyrlægemagasinets Forsikringsoversigt 2017
Fortsat fra side 4

ter svenskerne. Her er op mod ni ud af ti
hunde dækket af en forsikring.

KAT 2017
Sygeforsikring

Afhænger af race og valgte forsikringer. Huskat fra 66 kr. pr.
måned og Hellig Birma fra 94 kr.
pr. måned. Dækker også tænder,
herunder tandresorption (FORL)
og medicin.

Krav

Gyldig vaccine og ID-mærkning

Mulighed for tilvalgsdækning

Tryghed = pasning ved ejers sygdom.

Selvrisiko

Fast selvrisiko på 695, 1.012 eller
2.135 kr. Dækker derefter forsikringen 90 % eller 80 %. Den faste
selvrisiko betales én gang pr. 125
dage – også selvom der er tale om
flere forskellige sygdomsforløb.

Medicin givet direkte på
klinikken

Intet max. beløb

Udleveret medicin

Ja, inklusiv i sygeforsikringen.
Intet max. beløb.

Dækning af laboratorieudgifter

Intet max. beløb

Max. årlig erstatning

22.477 eller 39.336 kr. pr. år.
Samme dækning hele livet.

Max. og min. alder ved nytegning

Mindst 6 uger, ingen max. alder.
Dyrlægeattest påkrævet hvis over
seks år.

Alder ved ophør

Livslang sygeforsikring med
samme dækning hele livet.

Rabat

15 % killingerabat, hvis tegnet før
16 uger. Rabat ved medlemskab
af bl.a. Jyrak, Darak, og Dyrenes
Beskyttelse. Samlerabat ved flere
katte.

Telefon nr.

70 10 10 65

Hjemmeside

www.agria.dk

Færre katte
Netop kæledyrets status i familien mener
Carsten Jensen også er forklaringen på, at
kun 11 procent af de danske katte er dækket af en sundhedsforsikring.
– Katte har ikke samme tilknytning til
familien som hunde. Her er holdning hos
flere nok stadig, at hvis katten bliver syg
eller kommer alvorligt til skade, så er villigheden til behandling ikke så stor som
for hunde. Man får hellere en ny kat, siger
Carsten Jensen.
Selv om et stadig er de færreste katte,
der er dækket af en forsikring, så er tendensen også her, at flere og flere katteejere tegner en forsikring.

Ansvarsforsikring mangler
Mens sundhedsforsikring er en frivillig
forsikring, så er det lovpligtigt at tegne en
ansvarsforsikring for hunde. YouGovs undersøgelse viser, at hver femte hundeejer
bryder loven ved ikke at have forsikringen
i orden. Forsikringen skal dække, hvis
hunden laver skade på andre mennesker
eller deres ting. Undersøgelsen viser
også, at 33 procent af hundeejerne slet
ikke ved, at en ansvarsforsikring er lovpligtig.
– Det er ikke i orden, at hver femte ikke
har den lovpligtige forsikring på plads. Mit
gæt er, at dem, der ikke har forsikringen
i orden, er unge mennesker eller andre,
der også mangler forsikringer på dem selv
og deres bolig. De kender enten ikke til
mulighederne, eller også har de ikke lige
fået gjort noget ved det, siger Carsten
Jensen.

Agria Dyreforsikring

Del af uddannelsen
Der findes adskillige forsikringsselskaber,
som tilbyder sundhedsforsikringer til kæledyr, og i Den Danske Dyrlægeforening
opfordrer man dyreejerne til at tegne den
ekstraordinære forsikring.
– Vi lægger vægt på at vejlede dyrlægerne i, hvordan de kan rådgive om
forsikringer. Det er dem, der har den
direkte kontakt med dyreejerne og ved,
hvilke ubehagelige situationer der kan
opstå, hvis forsikringerne ikke er i orden.
Derfor er det oplagt, at de tager en forsikringssnak med dyreejerne, siger Carsten
Jensen.
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Kilde: Forsikringsselskaberne

Læs Dyrlægem

Dyrekassen Danmark

Gartnernes Forsikring

Topdanmark

Tryg

964 kr. pr. år

908 kr. pr. år

991 kr. pr. år

Afhænger af race, alder, bopæl/
boligtype og antal skader de seneste 2 år. Fra 665 kr. ved f.eks. 3
år gammel kastreret huskat, villa i
Roskilde.

Gyldig vaccine og ID-mærkning. Gyldig vaccine og ID-mærkning Gyldig vaccine og ID-mærkning Gyldig vaccine og ID-mærkning.
Ingen tilvalg, to genoptræningsforløb er inkluderet i sygeforsikringen.

-

Udleveret medicin og genoptræning (genoptræning dog
max. 3.306 kr. pr. år).

Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v. Med på Rejse, Pasning og Livdækning.

Dækker 80 %, derefter 681 kr. i
selvrisiko. Selvrisikoperiode 120
dage.

778 kr. Derefter dækkes 80 %.
Selvrisikoperiode pr. diagnose
og pr. behandlingsperiode =
60 dage.

Fast selvrisiko på 750 kr. Derefter dækkes 90 %. Selvrisikoperiode 120 dage.

Fast selvrisiko på 782, 1.251 eller
1.877 kr. Dækker herefter 90 %.
Selvrisikoperiode 120 dage.

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Ingen dækning.

Max. 1.000 kr.

Max. 1.986 kr. pr. år ved tegning af tillægsforsikringen Sygeforsikring Plus.

3.128 kr. pr. år inkl. halskrave,
forbindingsmaterialer og støttebind. Ingen selvrisiko på medicin.
Er en del af tilvalget Tænder og
Medicin.

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Intet max. beløb

Intet max. beløb

28.628 kr. Summen øges årligt.

15.575 kr.

27.768 kr.

18.779 eller 29.212 kr. Summen
nedskrives ikke for ældre katte.

Fra 12 uger og under 7 år. Dyrlægeattest påkrævet hvis over
5 år.

Mindst 8 uger og under 7 år.
Dyrlægeattest påkrævet hvis
over 5 år.

Mindst 8 uger og max 6 år.

Mindst 12 uger, ingen max. alder.
Livdækning tilbydes ikke til katte
der er fyldt 12 år.

Livsvarig, samme dækning hele
kattens liv.

14 år

Livsvarig

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber dog når katten fylder 13 år.

10 % juniorrabat hvis katten er
under 16 uger. 10 % rabat ved
mere end fire katte, hunde eller
heste. 10 % rabat ved medlemskab af Kattens Værn og Felis
Danica.

Mulighed for samlerabat m.v.

10 % killingerabat, hvis tegnet
før 16 uger. Mulighed for samlerabat ved flere forsikringer.

Samlerabat ved flere forsikringer.

63 57 11 11

43 71 17 77

70 13 7-9-13

70 11 20 20

www.dyrekassen.dk

www.garfors.dk

www.topdanmark.dk

www.tryg.dk/kat

magasinet på nettet www.dyrlaegemagasinet.dk
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Tak for god
behandling
af vores
besøgshunde
Der er nu flere end 500 TrygFonden
besøgshunde i hele landet, og der er
stor sandsynlighed for, at du ser en
eller flere af dem i din praksis.
En besøgshund skal være sund og rask,
derfor stiller vi krav til en årlig sundhedsundersøgelse hos egen dyrlæge.
Vi oplever, at vores hundeejere bliver
taget godt imod af landets dyrlæger,
og det er vi glade for.
For at støtte op omkring et sundt hundehold i Danmark har vi skrevet brochuren
’Guide til glade hunde’.

Bestil brochuren gratis hos TrygFonden
på besøgshunde.dk/materiale og del
den ud til hundeejere i din klinik.

