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Gjensidige Forsikring

Lovpligtig
ansvarsforsikring

561 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 130 kr. inklusiv udvidet ansvar. Det varierer alt efter for eksempel race
på hunden.

Fra 523 kr. per år og ned til 366 kr. per år for totalkunder. Dækker også under
træning, konkurrencer, udstilling og jagt.

Afhænger af hundens alder. Fra 259 kr.

Udvidet ansvar
inkl. lovpligtigt ansvar

792 kr. per år. Tegnes kun ved træning med decideret bide- eller fastholdelsesarbejde. Dækker også personskade på hundepasser. Koster 260 kr. hvis den tegnes
sammen med sygeforsikring før hunden fylder 4 måneder.

Er inkluderet i lovpligtig ansvar.

Fra 832 kr. per år og 583 kr. per år for totalkunder Tegnes kun ved træning med
decideret bide- eller fastholdelsesarbejde samt hyrdning.

Afhænger af hundens alder. Fra 452 kr.

Sygeforsikring
inkl. lovpligtigt ansvar

Kommer an på race, årlig dækning og selvrisiko. Priseksempler: Labradorforsikring
fra 254 kr. per måned, dansk svensk gårdhundeforsikring fra 177 kr. per måned
(hvis forsikret før 4 mdr.). Hunderaceforsikring inkluderer bl.a. udvidet leddækning
herunder HD/AD/OCD, udvidet tanddækning fx fejlbid og tilbageholdte
mælketænder.
Dækker også genoptræning/kiropraktik, udvidet dækning til øjesygdomme, plastikoperationer og kemoterapi. Begge forsikringer dækker udleveret receptpligtig medicin uden separat maksbegrænsning. Dækker også fødselshjælp og kroniske sygdomme.

Fra 620 kr. Det varierer alt efter blandt andet race på hunden.

Pris fra 1.875 kr. per år. Prisen afhænger af race, valgt dækning og selvrisiko.

Prisen afhænger af race, alder og bopæl, samt hvilken selvrisiko der vælges.
Pris med selvrisiko 18% fra 1.606 kr. inklusiv lovpligtig ansvar og blandt andet
receptpligtig medicin, genoptræning og behandling af de fleste tandsygdomme.

Mulighed for
tilvalgsdækninger

Til Agria Altid Hunderaceforsikring kan tilvælges tryghedstillæg, ekstra
genoptræning og avlsforsikring. Herudover kan der tegnes livsforsikring og
brugshundetillæg. Til almindelig sygeforsikring kan der herudover tilvælges
special (visse specialbehandlinger fx udvidet tanddækning og kemoterapi).

Syge- og ulykkesforsikring. Livsforsikring.

Der kan tilvælges en samlet udvidet dækning: udvidet tandbehandling, som
blandt andet dækker korrektion af forkert bid, tilbageholdte mælketænder eller
en tandbyld, arvelige ledsygdomme, som dækker blandt andet HD, AD, OCD og
patella, samt sumforhøjelse af receptmedicin og livsforsikring.
Prisen afhænger af dækning. Der kan også tegnes opdrætter dækning. Ydermere
kan der på alle produkterne tilkøbes en sundhedsplan til hunden. Der tilbudes en
Guldsundhedsplan til 299 kr. per md., en Sølvsundhedsplan til 199 kr. per md.,
samt en Bronzesundhedsplan til bare 99 kr. per md.

Dyresyge+ (udvidelse for blandt andet medicin ved kronisk sygdom, visse særlige
behandlinger og længere periode for receptpligtig medicin), Kiropraktor, Pasning
ved ejers sygdom og Livsforsikring.

Selvrisiko

Du vælger fast selvrisiko på 761 kr., 1.299 kr. eller 2.337 kr. samt variabel på
10 eller 20%. Agria dækker så henholdsvis 90% eller 80% af dyrlægeudgifterne,
der overstiger den faste selvrisiko. Ved skadefri er der mulighed for at optjene
selvrisikobonus på op til 900 kr.

1.278 kr.

Fast selvrisiko, uden variabel egenbetaling, på enten 1.203 kr. eller 2.098 kr.
Der kan også tilvælges en variabel selvrisiko på 15%.

18% af skadesudgift uden minimums- eller grundbeløb er standard. Højere og
lavere procentsats kan vælges.

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). Den faste
selvrisiko betales én gang per 125 eller 135 dage – også selvom der er tale om
flere forskellige sygdomsforløb.

120 dage.

140 dage.

Ingen.

Krav

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

Gyldig vaccine samt ID mærkning ved tegning af Syge-ulykkesforsikring
og/eller Livsforsikring.

ID-mærkning og gyldig vaccine.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte
på klinikken

Dækkes uden særlige begrænsninger. Depotmedicin dækkes også.

Ja.

Dækket uanset om der er valgt Bronze-, Sølv- eller Gulddækning.

Ja.

Udleveret medicin

Receptpligtig medicin godkendt til behandling af hund, dækkes op til
maksimumsbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).

Nej.

Receptlipligt medicin er inkluderet i prisen, hvis der er valgt vores Guldeller Sølvdækning.

Ja.

Dækning af
laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat maksimal dækningssum eller begræsning ved
kroniske sygdomme.

Ja.

Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat dækningssum.

Ja.

Genoptræning

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

Nej.

Genoptræning er inkluderet i syge forsikringen, hvis der er valgt vores Guldeller Sølvdækning.

Ja.

Maksimum årlig
erstatning

Agria Altid Hunderaceforsikring 26.994 kr. eller 48.591 kr. På hunderaceforsikringen
er der mulighed for tilkøb af yderligere 21.617 kr. i løbet af forsikringsåret, hvis den
lave sum er valgt. Agria Sygeforsikring 24.635 kr. eller 43.111 kr.

Ansvarsforsikring: 10 mio. personskade og 2 mio. tingskade. Sygeog ulykkesforsikring: 28.105 kr. Livsforsikring: Valgfri dækningssum.

46.711 kr. per år ved Guld- og Sølvdækning. 23.356 kr. ved Bronzedækning.

25.000 kr. ved Dyresyge dækning, 35.000 kr. ved Dyresyge+ dækning.

Maksimums- og
minimumsalder
ved nytegning

Minimum 6 uger, ingen øvre grænse.

Minimum 3 måneder og maks. 8 år. Gælder ved Syge-og
ulykkesforsikring og Livsforsikring.

Minimum 8 uger – maksimum fyldt 9 år. Hvis vi overtager forsikringen fra andet
selskab, er der ingen maks. alder.

Raske hunde over 8 uger.

Alder ved ophør

Livslang.

Intet aldersophør ved Syge- og ulykkesforsikring. 10 år på Livsforsikring.

Forsikringen er livsvarig uanset valgt dækning.

Livsvarig dækning for Ansvarsforsikring og Dyresygeforsikring. Livsforsikring
ophører når hunden fylder 12 år.

Rabat

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

Mulighed for op til 15% samlerabat eller særlig medlemsrabat for eksempel
Djøf- og Ældre Sagen-rabat. Se mere på www.codan.dk/rabat

Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der gives også rabat, hvis man er
medlem i en af vores samarbejdsklubber, herunder DRK og DDH, samt hvis man
har sundhedspakke ved en af vores samarbejdende dyrlæger. Ydermere kan man
opnå rabat på sygeforsikringen ved at tilkøbe en ETU Sundhedsplan. Se dem på
vores hjemmeside eller kontakt os.

Visse tilvalgsdækninger gratis for medlemmer af Dyrenes Beskyttelse.

Kontakt

7010 1065
www.agria.dk

3355 5555
www.codan.dk/hund

7472 8600
www.etuforsikring.dk
Find os også på Facebook og Instagram!

7010 9009
www.gjensidige.dk

Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Oversigten kan findes på dyrlaegen.nu som digital version og som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. 

Opdateret januar 2022.
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If Forsikring

TJM Forsikring

Topdanmark

Lovpligtig
ansvarsforsikring

357 kr.

Fra 364 kr. om året, for eksempel ved 4 år gammel steriliseret Golden Retriever
hunhund, der har gennemført lydighedstræning. Villa i Kolding.

506 kr.

Udvidet ansvar
inkl. lovpligtigt ansvar

578 kr.

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

756 kr.

Sygeforsikring
inkl. lovpligtigt ansvar

Prisen afhænger blandt andet af race og selvrisiko. Pris fra 1.133 kr. for Hund
Plus (ulykke, sygdom, kejsersnit og hvalpedækning) og fra 1.389 kr. for Hund
Super (ulykke, sygdom, kejsersnit, hvalpedækning, operation ifm. sygdom,
kræftbehandling, genoptræning og udleveret medicin).

Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype og antal skader de sidste 2 år. Fra 1.114
kr. om året inklusiv hundeavsvar ved for eksempel 4 år gammel steriliseret Golden
Retriever hunhund, der har gennemført lydighedstræning. Villa i Kolding.
Selvrisiko 2.067 kr.

6 prisgrupper afhængig af racen – fra 1.847 kr.

Mulighed for
tilvalgsdækninger

Livsforsikring, Udvidet Ansvar og Opdrætter.

Tænder og Medicin. Fysisk behandling m.v. med på rejse, Pasning og Livdækning.

Sygeforsikring Plus (Udleveret medicin og genoptræning) og Livsforsikring.

Selvrisiko

Ansvar, Udvidet ansvar og livsforsikring 0 kr. Hund Plus, Hund Super og Opdrætter
10% dog min 1.000 kr. eller 20% dog min 2.000 kr.

Fast selvrisiko på 861 kr., 1.378 kr. eller 2.067 kr. Dækker herefter 90%.

Der er en fast selvrisiko på 750 kr. Derefter dækkes 90%

Selvrisikoperiode

120 dage.

Selvrisikoperiode 120 dage.

120 dage.

Krav

Ingen.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte
på klinikken

Ja.

Ja.

Ja.

Udleveret medicin

Er inkluderet i Hund Super.

3.447 kr. per år inklusiv halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Er en del
af tilvalget Tænder og Medicin. Ingen selvrisiko på medicin o.l.

Dækket under Sygeforsikring Plus – maks. dækning 2.252 kr. per år.

Dækning af
laboratorieudgifter

Er inkluderet i Hund Plus og Hund Super.

Intet maks. beløb.

Ja.

Genoptræning

Er inkluderet i Hund Super.

Ved tilvalg af Fysisk behandling m.v. 5.168 kr. per år til fysioterapi, kiropraktik,
massage. Laserterapi og akupunktur. 5.168 kr. per år til svømmetræning,
løbebåndstræning eller træning i water-walker. Ingen selvrisiko.

Dækket under Sygeforsikring Plus – maks. dækning 3.749 kr. per år.

Maksimum årlig
erstatning

Ansvar/Udvidet Ansvar 10 mio. per person skade og 3 mio. per tingskade/skade
på dyr. Hund Plus 20.000 kr. og Hund Super 40.000 kr. årligt.

20.676 kr. eller 32.163 kr. Summen nedskrives ikke for ældre hunde.

30.840 kr. Indeksreguleres hvert år.

Maksimums- og
minimumsalder
ved nytegning

Ansvar og Udvidet Ansvar kan købes uanset alder. Hund Plus og Hund Super:
Ved overflytning fra andet selskab indtil hunden er fyldt 9 år. Ellers maks. 6 år.
Der er ingen minimumsalder.

Din hund kan blive sygeforsikret hos TJM Forsikring uanset alder. Livsdækning
sælges ikke til hunde, der er fyldt 9 år.

Min. 8 uger og maks. 6 år.

Alder ved ophør

Ansvar, Udvidet Ansvar og Hund Plus: Livsvarig. Hund Super: Ophører ved
første fonyelse efter at hunden er fyldt 10 år og fortsætter derefter som en
Hund Plus forsikring. Liv og Opdrætter: Ophører ved første fonyelse efter at
hunden er fyldt 8 år.

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

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber når hunden fylder 10 år.

Rabat

Prisen er inkl. 15% nytegningsrabat.

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

Samlerabat ved flere forsikringer.

Kontakt

7012 1212
www.if.dk

7033 2828
www.tjm-forsikring.dk/hund

7013 7913
www.topdanmark.dk

Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Oversigten kan findes på dyrlaegen.nu som digital version og som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. 

Opdateret januar 2022.
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