Sygeforsikring HUND

Kontakt

www.hunderegister.dk

Dansk Hunderegister
på telefon

70 277 477

Kilde: Nedenstående forsikringsselskaber. Denne oversigt kan findes på dyrlaegen.nu som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Alm. Brand

Codan

Tryg

If Forsikring

Dyrekassen Danmark

Nykredit Forsikring

Gjensidige Forsikring

Lovpligtig
ansvarsforsikring

497 Kr. per år.
Fra 424 Kr. for pluskunder.

Fra 175 Kr. per år.

Fra 402 Kr., ved f.eks. 3 år gammel kastreret
Labrador Retriever hanhund der har gennemført
lydighedstræning, Villa i Roskilde.

378 Kr.

477 Kr. dækker også træning, konkurrencer,
jagt, udstilling og fri leg.

663 Kr. (udvidet dækning er standard)

Udvidet ansvar inkl.
lovpligtig ansvar

760 Kr. per år.
Fra 647 Kr. for pluskunder.

Ring for pris.

Er automatisk med vores Ansvarsforsikring.
Derfor er det samme pris som ved Lovpligtig.
Dækker også personskade på hundepasser,
egne børn og hushjælp/au pair.

610 Kr.

690 Kr. Tegnes kun ved decideret bideog fastholdelsesarbejde.

663 Kr. Dækker også personskade på medlemmer 663 Kr. Dækker også personskade på medlemmer
af husstanden.
af husstanden

Sygeforsikring inkl.
lovpligtig ansvar

1.788 Kr. pr. år.
Fra 1.522 Kr. for pluskunder
Beregnet på en 3 år gammel labrador,
i Århus.
Prisen afhænger af alder, race og bopæl.

Sygdomsforsikring inkl. lovpligtig ansvar fra
2234 Kr. Prisen er baseret på lovpligtig
ansvarsdækning samt sygeforsikring på
hund på en Familiens Basis Forsikring.

Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype og
antal skader de seneste 2 år.
Fra Kr. 1.285 inkl. Hundeansvar. ved f.eks. 3 år
gammel kastreret Labrador Retriever hanhund
der har gennemført lydighedstræning, Villa i
Roskilde. Selvrisiko Kr. 1.944

Prisen afhænger af racen samt
hundens værdi.

Pris afhænger af race, bopæl, valgte
forsikringer samt selvrisiko og sum. For eksempel en labrador fra 1.412 Kr. per år og en dansk
svensk gårdhund fra 1.154 Kr. per år inkl.
Ansvar og genoptræning. Begge under 16 uger.
Alle hunde, uanset alder og sygehistorie,
har mulighed for at tegne en ulykkesforsikring
for 538 Kr. per år. Ulykkesforsikringen er altid
inkl. i sygeforsikringen.

Prisen afhænger af race og alder samt
hvilket dækningsomfang der vælges.
Pris på Gulddækning fra 1.869 Kr. inklusiv
udvidet ansvar, og blandt andet udleveret
medicin, tandsygdomme og genoptræning

Prisen afhænger af race og alder samt
hvilket dækningsomfang der vælges.
Pris på Gulddækning fra 1.869 Kr. inklusiv udvidet ansvar, og blandt andet udleveret medicin,
tandsygdomme og genoptræning

Mulighed for
tilvalgsdækninger

Ja.

Livsforsikring for hund.

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

Nej.

Udleveret medicin og/eller livsforsikring på
den almindelige sygeforsikring. HundTotalPLUS
for hunde under 1 år. Dækker arvelige led- og
knogle-sygdomme samt udleveret medicin.
HundTotalPLUS koster 259 Kr. ekstra om året,
hvis den tegnes inden hunden fylder 16 uger.

Platindækning (blandt andet medicin ved kronisk sygdom, kiropraktor, guldimplantat, livsforlængende medicin og aflivning), Europadækning, Pasning ved ejers sygdom, Livsdækning

Platindækning (blandt andet medicin ved
kronisk sygdom, kiropraktor, guldimplantat,
livsforlængende medicin og aflivning),
Europadækning, Pasning ved ejers sygdom,
Livsdækning

Selvrisiko

Dækker 60% af dyrlægeregningen
inkl. medicin. Der er ingen selvrisiko.

790 Kr.

Fast selvrisiko på Kr. 810 Kr., 1.296 Kr. eller
1.944 Kr. Dækker herefter 90%.

25% af dyrlægeregningen,
dog min. 500 Kr.

Dækker 80%, herefter 700 Kr.
eller 1.025 Kr. i selvrisiko.

10%, ingen minimums- eller grundbeløb.

10%, ingen minimums- eller grundbeløb.

Selvrisikoperiode

Ingen.

60 dage.

Selvrisikoperiode 120 dage.

100 dage.

Den faste selvrisiko betales én gang per 140
dage - også selvom der er tale om flere
forskellige sygdomme/skader.

Ingen.

Ingen.

Krav

Gyldig vaccine.

Gyldig vaccine.

Gyldig vaccine og ID-mærkning

ID-mærkning og gyldig vaccine.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og
ID-mærkning.

Medicin givet
direkte på klinikken

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja. Gælder også allergivacciner.
Intet maks. beløb.

Ja.

Ja.

Udleveret medicin

Ja.

Nej.

3.240 Kr. per år inkl. halskrave, forbindings
materialer og støttebind. Er en del af
tilvalget Tænder og Medicin. Ingen selvrisiko
på medicin og lign.

Nej, dog dækkes medicinudgifter til
behandling af hyposensibilisering.

Dækkes hvis der er tegnet tilvalgsdækning for
dette på sygeforsikringen.
Er inklusiv i HundTotalPLUS. Begge med
maxdækning på 3.070 Kr. årligt.

Dækket i op til 6 måneder.

Dækket i op til 6 måneder.

Dækning af
laboratorieudgifter

Ja.

2.110 Kr. årligt.

Intet max.beløb.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Genoptræning

–

Nej.

Ved tilvalg af Fysisk Behandling med videre
4.858 Kr. per år til fysioterapi, kiropraktik,
massage, laserterapi og akupunktur.
Kr. 4.693 per år til svømmetræning, løbebåndstræning eller træning i water-walker.
Ingen selvrisiko.

Nej.

Ja. To genoptræningsforløb i hundens liv er
inkl. i sygeforsikringen, herunder massage,
kiopraktik, fysioterapi, waterwalker, laser og
akupunktur.

Ja.

Ja.

Maksimal årlig
erstatning

25.344 Kr.

Ansvar: 10 mio. personskade og 2 mio.
tingskade. Syge- og ulykkesdækning for
hund: 15.820 Kr. (2018)
Livsforsikring: Valgfri dækningssum.

19.444 Kr. eller 30.246 Kr.
Summen nedskrives ikke for ældre hunde.

15.000. per år. Sum nedskrives årligt
når hunden er fyldt 7 år.

25.578 Kr. eller 46.039 Kr. Ejer bestemmer selv
sin sum. Summen øges årligt.

25.000 kroner ved Gulddækning,
35.000 ved Platindækning.

25.000 kroner ved Gulddækning,
35.000 ved Platindækning.

Maksimums- og
minimumsalder ved
nytegning

Fra 8 uger. Maks. 6 år.
Overtagelse fra andet selskab kan
ske indtil hunden er fyldt 11 år.

Minimum 3 måneder og maks. 4 år.

Din hund kan blive sygeforsikret hos Tryg uanset
alder. Livdækning sælges ikke til hunde, der er
fyldt 9 år.

Ansvar og udvidet ansvar - ingen begrænsning,
Sygdom og liv dækning, fra 6 uger og indtil
hunden er fyldt 5 år.

Minimum 5 uger og max 6 år. Dyrlægeattest
hvis hunden er fyldt 4 år. Ingen max alder
på ulykkesforsikringen.

Raske hunde over 2 måneder.

Raske hunde over 2 måneder.

Alder ved ophør

Livsvarig.Den maksimale årlige erstatning
nedskrives ikke, når hunden bliver ældre.

10 år.

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning
udløber, når hunden fylder 10 år.

Sygdomsdækning 10 år.
Livdækning 7 år.

Livsvarig. Samme dækning hele hundens liv.

Livsvarig sygeforsikring. Livsdækning
udløber når hunden fylder 10 år.

Livsvarig sygeforsikring. Livsdækning
udløber når hunden fylder 10 år.

Rabat

5-15% rabat til Pluskunder.

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

Samlerabat ved flere forsikringer.
10% på Hundeansvar ved gennemført
lydighedstræning (er inkluderet i prisen
ovenfor).

Op til 15%, når man har
If fordelsprogram.

20% juniorrabat hvis hunden er under 16 uger.
15% hvis hunden er mellem 17 uger og 1 år.
10% rabat ved mere end fire hunde, katte
eller heste.

Visse tilvalgsdækninger gratis for
medlemmer af Dyrenes Beskyttelse.

Visse tilvalgsdækninger gratis for
medlemmer af Dyrenes Beskyttelse.

Telefon

9610 1777

3355 5555

7011 2020

7012 1212

6357 1111

7015 6010

7010 9009

Hjemmeside

www.almbrand.dk

www.codan.dk

www.tryg.dk/hund

www.if.dk

www.dyrekassen.dk

www.nykreditforsikring.dk

www.gjensidige.dk

663 Kr. (udvidet dækning er standard)
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Agria Dyreforsikring

Dyreforsikring Danmark
v/ ETU Forsikring

Topdanmark

Lovpligtig
ansvarsforsikring

550 Kr. per år. Dækker også under træning,
konkurrencer, udstilling og jagt. Den følger
med uden beregning ved køb af sygeforsikring
før hunden fylder 4 måneder.

Fra 460 Kr. per år.

471 Kr.

Udvidet ansvar inkl.
lovpligtig ansvar

777 Kr. per år. Tegnes kun ved træning med
decideret bide- eller fastholdelsesarbejde.
Dækker også personskade på hundepasser.
Koster 255 Kr. hvis den tegnes sammen med
sygeforsikring før hunden fylder 4 måneder.

Fra 733 Kr. per år.

704 Kr.

Sygeforsikring inkl.
lovpligtig ansvar

Kommer an på race, årlig dækning og selvrisiko.
Priseksempler: Labradorforsikring fra 120 Kr. per
måned, dansk svensk gårdhundeforsikring fra
99 Kr. per måned (hvis forsikret før 4 mdr.).
Inkluderer ledsygdomme, medfødte sygdomme,
tanddækning samt receptpligtig medicin og
genoptræning.

Fra 2.147 Kr. per år. Prisen er afhængig af
race og bopæl - heri er inkluderet dækning
for receptpligtig medicin, genoptræning og
en livsforsikring på op til kr 7.965 Kr.

6 prisgrupper afhængig af racen
fra 1514 Kr. til 2907 Kr.

Mulighed for
tilvalgsdækninger

Til Agria Altid Hunderaceforsikring kan
tilvælges tryghed, genoptræning og
avlsforsikring. Herudover kan der tegnes
livsforsikring og brugshundetillæg.
Til almindelig sygeforsikring kan der
desuden tilvælges special.

Fra 2.541 Kr. Prisen er afhængig af race og
bopæl - heri er ud over basis sygeforsikringen
også inkluderet: forhøjet sum på receptpligtig
medicin, udvidet tanddækning, dækning for
arvelige ledlidelser og udvidet livsforsikring
på op til 15.929 Kr. Der kan også tilvælges
avlsdækning.

Sygeforsikring Plus (udleveret medicin
og genoptræning) Livsforsikring.

Selvrisiko

Du vælger fast selvrisiko på 720, 1.048 eller
2.210 Kr. samt variabel på 10 eller 20%. Agria
dækker så henholdsvis 90% eller 80% af
dyrlægeudgifterne der overstiger den faste
selvrisiko. Den faste selvrisiko betales én gang
per 125 eller 135 dage – også selvom der er
tale om flere forskellige sygdomsforløb.

Fast selvrisiko på 1.062 kr per diagnose - uden
yderligere egenbetaling.

750 Kr. Dækker herefter 90%.

Selvrisikoperiode

125 dage på den almindelig sygeforsikring og
135 dage på Agria Altid Hunderacesygeforsikring (kan kun tegnes til hunde, der er under
4 måneder gamle).

140 dage.

120 dage.

Krav

ID mærkning og gyldig vaccine. Dyrlægeattest,
hvis over hunden er over 6 år gammel eller
importeret og har været i Danmark mindre
end 4 måneder.

Gyldig vaccine og ID mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet
direkte på klinikken

Dækkes.

Er inkluderet i både basis og udvidet
sygeforsikring.

Ja.

Udleveret medicin

Dækkes, hvis receptpligtigt. Ingen separat
maximum dækningssum. Dækkes op til
maximumsbeløbet på sygeforsikringen.

Er inkluderet og dækkes med op til 1.594 Kr.
per år på basis sygeforsikring og kr 5.310 Kr.
på udvidet sygeforsikring.

Kun på Sygeforsikring plus
Maksdækning 2102 Kr.

Dækning af
laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat maximum
dækningssum.

Er inkluderet i både basis og udvidet
sygeforsikring.

Ja.

Genoptræning

Inkluderet i Agria Altid Hunderaceforsikringen.
Kan tilkøbes almindelig sygeforsikring eller til
Altid Hunderaceforsikring for ekstra dækningssum. Dækker fysioterapi, massage, vandløbebånd og kiropraktik (udført af dyrlæge).

Er inkluderet og dækkes med op til 6.372 kr per
år i både basis og udvidet sygeforsikring.

Kun på sygeforsikring Plus
Maksdækning 3498 Kr.

Maksimal årlig
erstatning

Agria Altid Hunderaceforsikring 25.500
eller 45.900 Kr. På hunderaceforsikringen er
der mulighed for tilkøb af yderligere 20.000 Kr.
i løbet af forsikringsåret. Agria Sygeforsikring
23.217 eller 40.724 Kr.

45.000 kr per år og per skade.

28.778 Kr.

Maksimums- og
minimumsalder ved
nytegning

Minimum 6 uger, ingen øvre grænse.

Minimum 8 uger - max fyldt 9 år. Der er dog
ingen aldersbegænsning ved sygeforsikring
der overtages fra andet selskab.

Minimum 8 uger Maks 6 år.

Alder ved ophør

Livslang.

Forsikringen er livsvarig - og uden nedskrivning i
summen på grund af alder.

Livsvarig.

Rabat

10% ved medlemsskab af DKK, DcH eller Dyreværnet. Rabatter til opdrættere under
DKK. Samlerabat ved flere hunde.

Der kan gives rabat ved forsikring af flere dyr
gennem os. Der gives fordele til kunder af
vores samarbejdspartnere - se hjemmesiden
herfor eller kontakt os for nærmere info.

Mulighed for samlerabat ved
flere forsikringer.

Telefon

7010 1065

7472 8600

4474 7250

Hjemmeside

www.agria.dk

www.dyreforsikringdanmark.dk eller
FB:dyreforsikringdanmark

www.topdanmark.dk

1. januar 2019.

