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Sygeforsikring

Kommer an på race, årlig dækning og
selvrisiko. Priseksempler: Huskat fra 60 kr.
per måned, maine coon fra 70 kr. per
måned (hvis forsikrede før 4 mdr).
Inkluderet receptpligtig medicin.

Pris afhængig af bopæl men ikke race.
Pris fra 1.124 kr. Dækningen er inklusiv
udlevereret medicin op til 1.500 kr. årligt
og særlig tandbehandling, hvis katten
indtegnes inden 6 mdr.

964 kr. per år.

908 kr. per år.

1.135 kr.

1.135 kr.

991 kr.

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

Mulighed for
tilvalgsdækninger

Tryghed (pasning af katten, hvis du bliver
så syg, at du ikke selv kan passe den).

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja, udleveret medicin og genoptræning.

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

Selvrisiko

Du vælger fast selvrisiko på 695 kr., 1.012
kr. eller 2.135 kr., og variabel på 10%
eller 20%. Agria dækker henholdsvis 80%
eller 90% af dyrlægeudgifterne, når den
faste selvrisiko er fratrukket.

750 kr. Dækker 100% herefter.

Dækker 80%, derefter 681 kr. i selvrisiko.

778 kr. Dækker derefter 80%.

10% minimum 1.086 kr.

10% minimum 1.086 kr.

Fast selvrisiko på 750 kr.
Dækker derefter 90%.

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

Selvrisikoperiode

125 dage. Du betaler kun den faste selvrisiko en gang per 125 dage, også selv om
det er forskellige sygdomme/skader.

120 dage

120 dage.

Pr. diagnose. Pr. behandlingsperiode
= 60 dage.

60 dage

60 dage

120 dage

Selvrisikoperiode 120 dage.

ID-mærkning og gyldig vaccine.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Krav

Medicin givet direkte på klinikken

Inkluderet i Sygeforsikringen.

Ja. Intet maks. beløb.

Ja. Gælder også allergivacciner.
Intet maks. beløb.

Ja

Ja

Ja

Ja

Intet maks. beløb.

Udleveret medicin

Inkluderet i Sygeforsikringen.

Ja automatisk dækket op 1.500 kr. pr. år.

Nej

Ja, maks. 1.000 kr.

Nej

Nej

Ja, maks. 2.028 per år ved tegning af
Sygeforsikring Plus.

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

Dækning af laboratorieudgifter

Inkluderet i Sygeforsikringen.

Ja. Intet maks. beløb.

Ja. Intet maks. beløb.

Ja

Ja

Ja

Ja

Intet maks. beløb.

Genoptræning

Nej.

Ja. Automatisk dækket op 4.000 kr. pr. år.

Ja. To genoptræningsforløb i kattens liv er
inkl. i sygeforsikringen, herunder massage,
kiropraktik, fysioterapi, vandtræning, laser
og akupunktur.

–

–

–

Plusdækning dækker udleveret receptpligtig medicin samt genoptræning.
Årlig maks. på 3.375 kr.

Ved tilvalg af Fysisk Behandling m.v.
4.693 kr. per år til fysioterapi, kiropraktik,
massage, laserterapi og akupunktur.
4.693 kr. per år til genoptræning.
Ingen selvrisiko.

Maksimal årlig erstatning

22.477 kr. eller 39.336 kr.

35.000 kr.

28.628 kr. Summen øges årligt.

15.575 kr.

23.979 kr.

23.979 kr.

27.768 kr.

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

Maksimums- og minimumsalder ved
nytegning

Minimum 6 uger. Ingen maksimum alder.

Minimum 8 uger og op til 9 år gammel.

Minimum 12 uger. Maks 7 år.

Mindst 8 uger. Under 7 år.
Sundhedsattest, hvis katten er over 5 år.

3 måneder til 5 år.

3 måneder til 5 år.

Mindst 8 uger maks. 6 år.

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

Alder ved ophør

Sygeforsikringen ophører ikke.
Den er livslang.

Livsvarig dækning.

Livsvarig. Samme dækning hele
kattens liv.

14 år

12 år

12 år

Livsvarig

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

Rabat

10% for medlemskab af en af hovedklubberne under Felis Danica, Tica eller
Dyrenes Beskyttelse, samt ved stamnavn.
Tilbyder også samlingsrabatter.

Rabat gennem flere samarbejdspartnere
– se hjemmesiden. Rabat ved flere katte.

10% juniorrabat hvis katten er under
16 uger. 10% rabat ved mere end 4 katte,
hunde eller heste.

Mulighed for 10% samlerabat mv.
Ring og hør.

Nej

Nej

Mulighed for samlerabat ved flere
forsikringer.

Samlerabat ved flere forsikringer.

Telefonnummer

7010 1065

7472 8600

6357 1111

4371 1777

7010 9009

7010 9000

7013 7 9 13

7011 2020

Hjemmeside

www.agria.dk

www.dyreforsikringdanmark.dk

www.dyrekassen.dk

www.garfors.dk

www.gjensidige.dk

www.nykredit.dk

www.topdanmark.dk

www.tryg.dk/kat

Denne oversigt kan rekvireres som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.
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Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber.
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