
Sygeforsikring 

HEST
Agria Dyreforsikring Alm. Brand Tryg Forsikring A/S Kongeriget Danmarks 

Hesteforsikring g/s
Lovpligtig ansvarsforsikring 140 kr. per år. Dækker ved skade forvoldt af 

løsgående heste, hvor du som ejer kan 
pålægges ansvar for, jævnfør hesteloven 
§30a. Forsikringen dækker desuden det 
juridiske erstatningsansvar for skade forvoldt 
af den forsikrede hest, som du eller 
medlemmer af din husstand kan pådrage 
dig/jer som henholdsvis ejer, bruger eller 
besidder af hesten.

Skade på ting (herunder dyr) og skade på 
personer. Føl er medforsikret op til 45 dage 
efter fødsel. 10.000.000 for personskade og 
3.000.000 for skade på ting.

Dækkes under indboforsikringen, men kan 
tegnes som tillæg hvis der ikke er tegnet 
indbo.

Tilbydes ikke – kommer i løbet af 2020.

Livsforsikring Vi har ikke krav om at hesten skal have en 
livsforsikring, for at kunne tegne en 
sygeforsikring hos os.

Livsforsikring: 1) Død eller påbudt aflivning i 
henhold til Dyreværnsloven. 2) Hvis hesten 
bliver stjålet fra et forsvarligt indelukket 
område. 3) Hvis hesten dør i forbindelse med 
kastration eller sterilisation.  
Foster/føldækning: 1) Dokumenteret tab af 
foster. 2) Føllets død eller påbudte aflivning i 
henhold til Dyreværnsloven.

Fra 1026 kr. om året ved livsum 22.000 kr. 
for fordelskunder og 16.000 kr. for ikke 
fordelskunder. Islændere: fra 683 kr. om året 
ved livsum 22.000 kr.

Dækker hestens død, herunder 
transportulykke, brand og tyveri, samt 
hestens aflivning ifølge Dyreværnsloven.  
Fra 984 kr. årligt ved livssum på 25.000 kr. 
Islandske heste 684 kr. årligt ved livssum  
på 25.000 kr.

Livsforsikring og sygeforsikring Selvstændig sygeforsikring, uden krav om 
livsforsikring.

Syge- og ulykkesforsikring: 60% refusion af 
dyrlægeudgifter ved hestens sygdom og 
tilskadekomst med de begrænsninger der 
fremgår af betingelserne.
Udvidet Syge- og ulykkesforsikring: Udvider 
standard syge- og ulykkesdækningen med 
følgende dækninger:
1) Scintigrafi 2) MRI-scanning 3) CT-scanning 
4) IRAP (Irapterapi) 5) PRP-behandling 
6) Akut og nødvendig dyrlægehjælp i 
forbindelse med fødselshjælp.

Fra 3.009 kr. om året ved livsum 10.000 kr. 
og sygedækning II. Islændere: fra 2.856 kr. 
om året ved livsum 10.000 kr. og 
sygedækning.

Sygeforsikringer uden lovpligtig ansvar: 
Bronze: 948 kr. pr. år 
Sølv: 1.956 kr. pr. år 
Guld: 2.628 kr. pr. år 
Akut: operation 492 kr. pr. år 
Senior: 1.956 kr. pr. år

Mulighed for tilvalgsdækninger Mulighed for at tilvælge: Livsforsikring,  
uanvendeligheds forsikring, genoptræning, 
foster/føl dækning.

1) Livdækning.
2) Foster/føldækning. 
3) Uanvendelighed.
4) Syge- og ulykkesdækning. 
5) Udvidet syge- og ulykkesdækning.

Ja: Uanvendelighed, Sygedækning I, 
Sygedækning II, Ansvar, Foster og Føl. 

Ja:Uanvendelighedsforsikring 
Foster/føl dækning.

Selvrisiko Man kan vælge imellem 3 faste 
selvrisikobeløb 949,- kr., 1.476,- kr., eller 
2.953,- kr. og variabel selvrisiko på 10% eller 
20%.

40% af dyrlægeudgifterne. Kun på sygedækning I: 2.500 kr. om året. Variabel selvrisiko: 25% på alle 
sygeforsikringer. Fast selvrisiko: Bronze:  
750 kr. Sølv: 1.000 kr. Guld 1.500 kr.  
Akut operation: 0 kr. Senior: 1.000 kr.

Selvrisikoperiode Selvrisikoperiode på 125 dage. 14 dage. 1 år på sygedækning I. 90/120 dage

Krav Nogle gange kræves der en dyrlægeattest  
for at tegne eller ændre forsikringen. 
Dyrlægeattesten må ikke være ældre end  
30 dage fra den dag forsikringen eller 
ændringen træder i kraft.

1) Sund og rask.
2) Chipmærket.
3) Krav om dyrlægeattest, som ikke må være 
ældre end 14 dage. 
4) Ved andet end ansvarsforsikring er det et 
krav at man er Pluskunde. 

For ansvar ingen. For at tegne sygeforsikring 
og uanvendelighed skal der laves sundheds- 
undersøgelse. For Livforsikring skal der kun 
laves sundhedsundersøgelse hvis summen 
overstiger 30.000 kr.

Sundhedsundersøgelse max. 14 dage gammel 
ved Livsforsikring over 30.000 kr. og ved 
uanvendelighed og sygeforsikringer undtagen 
akut operation. Røntgen ved uanvendelighed 
på 60.000 kr. og derover og livsforskring på 
100.000 kr. og derover.

Medicin givet direkte på klinikken Dækkes. Ja, medicin som dyrlægen anvender under 
en konsultation og under behandling på en 
klinik eller hospital.

Dækket hvis det er receptpligtigt. Dækningsberettiget.

Udleveret medicin Dækkes, hvis receptpligtigt. Ingen separat 
maximal dækningssum.

Ja, medicin som dyrlægen udleverer til 
efterbehandling.

Dækket hvis det er receptpligtigt. Receptpligtig medicin er dækningsberettiget.

Dækning af laboratorieudgifter Dækkes, dog dækker vi ikke prøvetagning og 
analyse til bestemmelser af antistoffer eller 
antistoftiter.

Nej. Dækket. Laboratorieudgifter i relation til sygdom er 
dækningsberettiget.

Genoptræning Tegnes selvstændigt som et tilvalg.  
Forsikringen erstatter med op til 5.000 kr. 
pr. forsikringsår, til genoptræning af din hest, 
hvis den er blevet behandlet for halthed,
bevægelsesforstyrrelser og rygsygdomme. 
Forsikringen kan kun tegnes til Safe  
Sygeforsikring.

Nej. Dækkes ikke. Ikke dækningsberettiget.
Kiropraktik og osteopati som supplement til 
behandling af diagnosticerede haltheds- og 
ryglidelser er dækningsberettiget.

Max. årlig erstatning 31.635 kr. eller 63.271 kr. 32.022 kr. eller 55.195 kr. 45.000 kr. for sygedækning I og  25.000 kr. 
for sygedækning II.

Bronze: 10.000 kr. Sølv: 32.000 kr.  
Guld: 64.000 kr. Akut operation: 32.000 kr. 
Senior: 15.000 kr.

Max. og minimumsalder ved  
nytegning

Kan tegnes fra 2 levedøgn til og med det år 
hesten fylder 15 år. Ingen max alder på 
indtegning på veteranforsikring.

Maksimum 12 år.

Minimum 9 uger.

Minimum 9 dage maximum 15 år (20 år for 
islændere).

Minimumsalder: Fra foster ved 70 dage. 
Max. alder 16 år for heste, 18 år for islandske 
heste. Senior Min. 16 år og max. 20 år.

Alder ved ophør Livslang sygeforsikring. Livsforsikring 22 år. 

Sygeforsikring 18 år.

Sygeforsikring ophører ved 22 år for islændere 
16 år for andre. Øvrige dækninger ophører 
ved 24 år for islændere og 22 år for andre.

Alle forsikringer er livslange.

Rabat 10% rabat ved medlemsskab af rideklub 
under DRF, Hestens Værn eller Dyreværnet. 
Samlerabat ved flere heste.

5-15 % til Pluskunder. På livsforsikringen hvis der er tegnet flere 
forsikringer.

På liv og uanvendelighed ved flere heste.
Rabat ved medlemskab af Fjordheste- 
foreningen og Frederiksborg Hesteavls- 
foreningen.

Kontakt 7010 1065
www.agria.dk

Tlf: 35 47 70 41 Man-tors: 8.30-16.00
www.almbrand.dk/produkter/ 
familie-og-fritid/hesteforsikring/

Police 44 20 45 40 • Skade 46 33 10 35
www.tryg.dk

3315 3970
www.kdh.dk

Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Oversigten kan findes på dyrlaegen.nu som digital version og som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.  Opdateret januar 2020.
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88%  
starter købsrejsen

Online

Dét får du med et Troværdigt.  
Responsivt. Mobinvenligt website.  

  Bedre organiske placeringer  
i Googles søgeresultater.

  Større lokal synlighed og  
flere klienter i klinikken. 

  Øget troværdighed og tillid  
hos potentielle klienter. 

Kontakt kommunikationsrådgiver  
Marie Dobel på tlf. 3073 8089 eller  
læs mere på www.jjkommunikation.dk.
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– også kæledyrsejerne 

Er din klinik synlig for  
potentielle klienter  
på Google?


