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Sygeforsikring HUND
Agria Dyeforsikring Alm. Brand Codan Dyrekassen Danmark Gartnernes Forsikring Topdanmark

Lovpligtig ansvarsforsikring 464 kr. per år 410 kr. per år Fra 167 kr. per år 437 kr. per år. Dækker også træning, 
konkurrencer og jagt

385 kr. per år 436 kr. per år

Udvidet ansvar inkl. lovpligtigt  
ansvar

655 kr. per år. Kun i tilfælde af træ-
ning med decideret bide- eller fasthol-
delsesarbejde 

627 kr. per år – inkl. lovpligtig ansvar Ring for pris 631 kr. per år.  
Tegnes kun ved bidearbejde

609 kr. per år – incl. lovpligtig ansvar 652 kr. per år

Sygeforsikring inkl. lovpligtig ansvar Tegnes sygeforsikringen, før  hvalpen 
fylder fire måneder, er ansvarsforsik-
ringen med i prisen resten af hundens 
liv. Pris afhænger af race og valgte 
forsikringer

lovpligtig ansvar el. udvidet ansvar  
+ 1.063 kr. 
Prisen er regnet udfra en Retriever. 
Gælder ikke alle racer.

Fra 2.350 kr. 2.074 kr. 1.924 kr. Gruppe 1: 1.399 kr.  
Gruppe 2: 1.600 kr.  
Gruppe 3: 2.299 kr.  
(afhænger af racen)

Selvrisiko Fast selvrisiko på 650, 946 eller  
1.996 kr. Dækker derefter 80%

Selvrisiko på 0 kr.  
Dækker derefter 60%

730 kr. Dækker 80%, derefter 651 kr.  
i selvrisiko

746 kr. – dækker derefter 80% Fast selvrisiko på 750 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

120 dage

Krav Dyrlægeattest, hvis hunden er over  
3 år eller importeret inden for de  
seneste fire måneder

Gyldig vaccine Gyldig vaccine + ID-mærkning Gyldig vaccine + 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

Udleveret medicin Ja. 2.540 kr. per år (tillægsforsikring) Ja Nej Ja. 2.535 kr. per år ved HundTotalPLUS Dækker tilskud til medicin på recept 
(max. 1.000 kr.)

Ja. ved tegning af tillægsforsikringen 
Sygeforsikring Plus

Dækning af laboratorieudgifter Ja. Intet max. beløb Ja 1.950 kr. årligt Ja. Intet max. beløb Ja. Intet max. beløb Ja. Intet max. beløb

Genoptræning Ja. 6.310 kr. per år (tillægsforsikring) – – Ja. To genoptræningsforløb i  
hundens / kattens liv 

Ja, ved tegning af tillægsforsikringen  
Sygeforsikring Plus

Max.- og minimumsalder ved  
nytegning

Minimum 6 uger. Ingen max. alder Mindst 8 uger. Max. 10 år Mindst 12 uger. Max. 4 år Mindst 8 uger. Max. 6 år 
Dyrlægeattest, hvis over 4 år

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

Mindst 8 uger. Max. 6 år

Alder ved ophør Livslang sygeforsikring med samme 
dækning hele livet

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

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

Livsvarig Livsvarig

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

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

Telefon 7010 1065 3547 7484 3355 5555 6357 1111 4371 1777 7013 7913
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Kilde: Ovenstående forsikringsselskaberVi tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Pr. 1. januar 2014


