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Lovpligtig ansvarsforsikring 469 kr. per år. Dækker også
træning, konkurrencer,
udstilling og jagt

466 kr. per år
(fra 396 kr. for Pluskunder)

Fra 168 kr. per år

443 kr. per år. Dækker også
træning, konkurrencer,
udstilling og jagt

389 kr. per år

331 kr. per år

354 kr. pr. år

331 kr. per år

441 kr. per år

Afhænger af hundens alder,
race og antal ansvarsskader
de seneste 2 år. Fx 3 år gl.
Labrador: 445 kr. per år

Udvidet ansvar inkl.
lovpligtig ansvar

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

713 kr. per år
(fra 606 kr. for Pluskunder)

Ring for pris

640 kr. per år. Tegnes kun
ved træning med decideret
bide- eller fastholdelsesarbejde

616 kr. per år

537 kr. per år

572 kr. pr. år

537 kr. per år

658 kr. per år

Udvidet ansvar er inkluderet
i forsikringen. Dækker også
personskade på hundepasser,
ejers egne børn under 14,
samt hushjælp. 445 kr. per år

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 79 kr. per måned

2028 kr. per år
(fra 1764 kr. for Pluskunder)
Beregningen på en Golden
Retriver

Fra 2.376 kr. per år

2.101 kr. per år.
Prisen gælder for alle racer

1.945 kr. per år

1.509 kr. per år

1: 1.112 kr.
2: 1.386 kr.
3: 1.926 kr.
(afhænger af racen).
Hertil lægges livsforsikringspræmie, der er afhængig af
hundens værdi.

1.509 kr. per år

Gruppe 1: 1.415 kr. per år
Gruppe 2: 1.617 kr. per år
Gruppe 3: 2.324 kr. per år
(afhænger af racen)

Afhænger af alder, race,
bopæl, boligtype og antal
sygdomsforløb de seneste
2 år. Fx 3 år gl. Labrador,
villa i Roskilde: fra 1.316 kr.
per år

Mulighed for tilvalgsdækninger

Ja. Medicin, genoptræning,
pasning ved ejers sygdom
med mere.

Ja

Hundeansvar, udvidet ansvar,
Syge- og ulykkesdækning
samt livsforsikring for hund.
Der er ingen under-tillægsdækninger til disse 4.

Ja. Tilvalg af HundTotalPLUS
for hunde under 6 månder.
Dækker arvelige led- og
knoglelidelser og udleveret
medicin. Plusdækningen
koster 298 kr.

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

Nej

–

Nej

Ja, udleveret medicin og
genoptræning

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

Selvrisiko

Fast selvrisiko på 657, 956
eller 2.016 kr. Dækker derefter 80%

Selvrisiko på 0 kr.
Dækker derefter 60%

740 kr.

Dækker 80%, derefter 659 kr.
i selvrisiko

754 kr. – dækker derefter
80%

10 % af behandlingsudgiften
– min. 1.053 kr. (2015)

Ved sygedækningen: 25% af
dyrlægeregning, dog mindst
500 kr.

10 % af behandlingsudgiften
– min. 1.053 kr. (2015)

Fast selvrisiko på 750 kr.
Dækker herefter 90%

Fast selvrisiko på 758, 1.213
eller 1.820 kr. Dækker
herefter 90%

Selvrisikoperiode

Den faste selvrisiko betales
en gang per 125 dage –
uanset antallet af diagnoser

Ingen

Behandlingsperioden omfatter et sygdomsforløb af højst
60 dages varighed

120 dage

Per diagnose. Per behandlingsperiode = 60 dage

60 dage

100 dage

60 dage

120 dage

120 dage

Krav

ID mærkning

Gyldig vaccine

Gyldig vaccine +
ID-mærkning

Gyldig vaccine +
ID-mærkning

Raske hunde over 8 uger og
yngre end 6 år

Gyldig vaccine og
ID-mærkning

Gyldig vaccine +
ID-mærkning

Gyldig vaccine og
ID-mærkning

Gyldig vaccine +
ID-mærkning

Gyldig vaccine +
ID-mærkning

Medicin givet direkte på
klinikken

Ja. Intet max. beløb

Ja

Ja

Ja. Intet max. beløb

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, inkl. smertestillende
depotmedicin givet efter
operation

Udleveret medicin

Ja. 2.570 kr. per år
(tillægsforsikring)

Ja

Nej

Ja. 2.558 kr. per år ved
HundTotalPLUS

Dækker uden tillægsforsikring tilskud til medicin på
recept (max. 1.000 kr.)

Nej

Nej

Nej

Ja. Max 1.964 per år ved
tegning af tillægsforsikringen Sygeforsikring
Plus

Ja. 3.033 kr. per år, inkl.
halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Ingen
selvrisiko på medicin o.l.
Er en del af tilvalgsdækningen Tænder og Medicin

Dækning af laboratorieudgifter

Ja. Intet max. beløb

Ja

1.970 kr. årligt

Ja. Intet max. beløb

Ja. Intet max. beløb

Ja

Ja. Intet max. beløb

Ja

Ja. Intet max. beløb

Ja. Intet max.beløb

Genoptræning

Ja. 6.370 kr. per år
(tillægsforsikring)

–

Nej

Ja. To genoptræningsforløb i
hundens liv

Ja

–

–

–

Ja. Max 3.270 kr. per år ved
tegning af tillægsforsikringen Sygeforsikring Plus

Ja. 4.550 kr. per år. Ingen
selvrisiko på genoptræning,
kiropraktor, massage o.l. Er
en del af tilvalgsdækningen
Fysisk Behandling m.v.

Max. årlig erstatning

21.230 eller 37.150 kroner
per år. Samme dækning hele
livet!

23.158 kr.

14.800 kr.

27.716 kr. Den maksimale
erstatning nedskrives ikke,
når hunden bliver ældre

20.000 kr.

22.574 kr.

15.000 kr. Nedskrives for
hunde over 7 år.

22.574 kr.

26.900 kr.

18.201 eller 28.313 kr.
Summen nedskrives ikke for
ældre hunde

Max.- og minimumsalder
ved nytegning

Minimum 6 uger. Ingen max.
alder

Minimum 8 uger. Max. 10 år

Minimum 3 mdr. og max 4 år

Minimum 8 uger. Max. 6 år.
Sundhedsattest, hvis hunden
er over 4 år

Minimum 8 uger. Max. 6 år.
Sundhedsattest, hvis over
4 år

3 måneder til 5 år

Minimum 6 uger. Max. 5 år

3 måneder til 5 år

Minimum 8 uger. Max. 6 år

Minimum 8 uger. Ingen
maks. alder. Livdækning
sælges ikke til hunde, der er
fyldt 9 år

Alder ved ophør

Livslang sygeforsikring med
samme dækning hele livet

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

10 år

Livsvarig. Samme dækning
hele livet.

Livsvarig

12 år

10 år

12 år

Livsvarig

Livsvarig. Livdækning udløber, når hunden fylder 10 år

Rabat

Rabat ved medlemskab af
Dansk Kennel Klub, DCH og
Dyrenes Beskyttelse. Samlingsrabat ved flere hunde

5-15% rabat til pluskunder

Ja – bl.a. kernekunde-rabat
og rabat ved særlige gruppeaftaler

Rabat ved mere end fire
hunde, katte eller heste

10% til visse samarbejdspartnere – ring og spørg.
Mulighed for 10% samlerabat
privat

Nej

–

Nej

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

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

Telefon

7010 1065

3547 7484

3355 5555

6357 1111

4371 1777

70 10 90 09

70 12 12 12

70 10 90 00

7013 7913

70 11 20 20

Hjemmeside

www.agria.dk

www.almbrand.dk

www.codan.dk

www.dyrekassen.dk

www.garfors.dk

www.gjensidige.dk

www.if.dk

www.nykredit.dk

www.topdanmark.dk

www.tryg.dk/hund

Denne oversigt kan rekvireres som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.
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