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Sygeforsikring HUND
Agria Dyreforsikring Alm. Brand Codan Dyrekassen Danmark Gartnernes Forsikring Gjensidige Forsikring If Skadeforsikring Nykredit Forsikring Topdanmark Tryg

Lovpligtig  
ansvarsforsikring

493 kr. per år. Dækker også 
hundetræning, udstillinger og 
konkurrencer.

472 kr. per år. 
Fra 401 kr. for Pluskunder.

Fra 171 kr. per år. 450 kr. per år. Dækker også 
konkurrence, udstilling, jagt, 
træning og fri leg.

394 kr. 336 kr. 359 kr. 336 kr. 447 kr. 456 kr. ved fx 3 år gammel  
labrador.

Udvidet ansvar inkl.  
lovpligtig ansvar

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

722 kr. per år. 
Fra 614 kr. for Pluskunder.

Ring for pris. 650 kr. per år. Tegnes kun ved 
bidearbejde.

624 kr. 581 kr. 580 kr. 581 kr. 667 kr. 456 kr. Dækker også person-
skade på hundepasser, egne 
børn og hushjælp/au pair.

Sygeforsikring inkl.  
lovpligtig ansvar

Tegnes sygeforsikringen, før 
hvalpen fylder 4 måneder,  
er ansvarsforsikringen med i 
prisen resten af hundens liv. 
Pris afhænger af race og 
valgte forsikringer. Fx labrador 
fra 90 kr. per måned.

1.697 kr. per år. (Fra 1.443 kr. 
for Pluskunder.) Beregnet på 
en 3 år gammel labrador, i  
Århus. Afhænger af alder,  
race og bopæl

Fra 2.651 kr. per år. Pris afhænger af race, bopæl 
og valgte forsikringer, fx en  
bomuldshund fra 1.416 kr.   

1.971 kr. 1.530 kr. Afhænger af racen: 
1. 1.128 kr.
2. 1.406 kr. 
3. 1.954 kr. 
Hertil lægges livsforsikrings-
præmie, der afhænger af  
hundens værdi.

1.530 kr. Gruppe 1: 1.345 kr.
Gruppe 2: 1.640 kr. 
Gruppe 3: 2.358 kr.

Afhænger af alder, race,  
bopæl, boligtype og antal  
skader de seneste 2 år.  
Fra kr. 1.346 ved fx 3 år  
gammel labrador, villa i  
Roskilde, inkl. hundeansvar. 

Mulighed for tilvalgs- 
dækninger

Ja. Medicin, genoptræning, 
pasning ved ejers sygdom, 
tanddækning inkl. fjernelse af 
tilbageholdte mælketænder 
mm.

Ja Hundeansvar, udvidet ansvar, 
Syge- og ulykkesdækning 
samt livsforsikring for hund. 
Der er ingen under-tillægs- 
dækninger til disse fire.

Ja. Tilvalg af HundTotalPLUS for 
hunde under 6 måneder. Dæk-
ker arvelige led- og knogle- 
sygdomme og udleveret medi-
cin. Tilvalget koster 303 kr.

Hundeansvar, udvidet ansvar, 
Sygeforsikring ej nødvendigt.

Nej Nej Nej Ja, udleveret medicin og  
genoptræning.

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

Selvrisiko Fast selvrisiko på 683, 994  
eller 2.097 kr. Dækker derefter 
forsikringen 90% eller 80% 
(du vælger selv).

Dækker 60% af dyrlægeregnin-
gen inkl. medicin. Der er ingen 
selvrisiko.

750 kr. Dækker 80%, herefter 660 kr. 
eller 965 kr. i selvrisiko.

764 kr. Dækker derefter 80% 10% minimum 1.067 kr. Selvrisiko udgør 25% af  
dyrlægeregningen, dog mindst 
500 kr.

10% minimum 1.067 kr. Fast selvrisiko på 750 kr. og 
egenbetaling på 10%.

Fast selvrisiko på kr. 768, 
1.229 eller 1.844.  
Dækker herefter 90%.

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

Ingen Behandlingsperioden omfatter 
et sygdomsforløb af højst 
60 dages varighed.

Den faste selvrisiko betales  
én gang per 120 dage – også 
selvom der er tale om flere  
forskellige sygdomsforløb.

Per diagnose. Per behandlings-
periode = 60 dage.

60 dage. 100 dage. 60 dage. 120 dage. Selvrisikoperiode 120 dage.

Krav Gyldig vaccine + ID-mærkning. Gyldig vaccine. Gyldig vaccine + 
ID-mærkning.

Gyldig vaccine og  
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 og  
ID-mærkning.

Gyldig vaccine og  
ID-mærkning.

Medicin givet direkte 
på klinikken

Ja. Intet maks. beløb. Ja Ja Ja. Intet maks. beløb. Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Udleveret medicin Ja. 2.670 kr. per år (tillægs-
forsikring).

Ja Nej Dækkes, hvis der er tegnet 
HundTotalPLUS med op til  
2.596 kr. årligt.

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

Nej Nej, dog dækkes medicinudgif-
ter til behandling af hyposen-
sibilisering.

Nej Ja, maks. 1.986 per år ved  
tegning af tillægsforsikringen 
Sygeforsikring Plus.

3.073 kr. per år inkl. hals-
krave, forbindingsmaterialer og 
støttebind. Er en del af tilval-
get Tænder og Medicin. Ingen 
selvrisiko på medicin og lign.

Dækning af laboratorie- 
udgifter

Ja. Intet maks. beløb. Ja 2.000 kr. årligt. Ja. Intet maks. beløb. Ja. Intet maks. beløb. Ja Ja. Intet maks. beløb. Ja Ja Intet maks. beløb.

Genoptræning Ja. 6.620 kr. per år (tillægs-
forsikring).

– Nej Ja. To genoptræningsforløb  
i hundens liv er inkluderet i  
sygeforsikringen.

Ja – Nej – Ja, maks. 3.315 kr. per år ved 
tegning af tillægsforsikringen 
Sygeforsikring Plus.

Ved tilvalg af Fysisk Behand-
ling m.v. 4.611 kr. per år til 
fysioterapi, kiropraktik, mas-
sage, laserterapi og akupunk-
tur. 4.611 kr. per år til svøm-
metræning, løbebåndstræning 
eller træning i water-walker. 
Ingen selvrisiko.

Maksimal årlig  
erstatning

22.080 eller 38.640 kr. per år 
(du vælger selv). Samme  
dækning hele livet.

24.044 kr. 15.000 kr. årligt. 30.446 kr. Summen nedskrives 
ikke for ældre hunde.

20.000 kr. 22.879 kr. 15.000 kr. Nedskrives for 
hunde over 7 år.

22.879 kr. 27.278 kr. 18.447 kr. eller 28.695 kr. 
Summen nedskrives ikke for 
ældre hunde.

Maksimums- og  
minimumsalder ved 
nytegning

Minimum 6 uger. 
Ingen maks. alder.

Fra 8 uger. Maks. 6 år. Overta-
gelse fra andet selskab kan ske 
indtil hunden er fyldt 11 år.

Minimum 3 måneder og maks.  
4 år.

Minimum 8 uger. Maks. 6 år. 
Sundhedsattest hvis over 4 år.

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

8 uger til 5 år. Minimum 6 uger. Maks. 5 år. 8 uger til 5 år. Minimum 8 uger maks. 6 år. Mindst 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 hundens liv.

Livsvarig 12 år 10 år 12 år Livslang Livsvarig sygeforsikring.  
Livdækning udløber, når  
hunden fylder 10 år.

Rabat Rabat ved medlemskab af 
Dansk Kennel Klub, DCH og  
Dyrenes Beskyttelse. Samlings-
rabat ved flere hunde.

5-15% rabat til Pluskunder. Afhænger af hvilke typer  
forsikring man har i forvejen. 
Mulighed for samlerabat eller 
særlig medlemsrabat.

10% rabat ved mere end 4 
hunde, katte eller heste.  
Nyhed. Ulykkesforsikring der 
dækker tilskadekomst. 507 kr. 
per år uanset alder og race. 
Sygeforsikringen dækker både 
ulykke og sygdom.

10% til visse samarbejds- 
partnere – ring og spørg.  
Mulighed for 10%  
samlerabat privat mv.  
Ring og hør nærmere.

Nej 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.
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Sygeforsikring KAT
Agria Dyreforsikring Dyrekassen Danmark Gartnernes Forsikring Gjensidige Forsikring Nykredit Forsikring Topdanmark Tryg

Sygeforsikring Pris afhænger af race og valgte forsikrin-
ger. Fx huskat fra 62 kr. per måned og 
Hellig Birma fra 89 kr. per måned. Dækker 
også tænder, herunder tandresorption 
(FORL). 

947 kr. per år. 891 kr. per år. 1.117 kr. 1.117 kr. 974 kr. Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype 
og antal skader de seneste 2 år. 
Fra 637 kr. ved fx 3 år gammel,  
kastreret huskat, villa i Roskilde.

Mulighed for  
tilvalgsdækninger

Ja. Medicin og pasning ved ejers sygdom. Nej Nej Nej Nej Ja, udleveret medicin og genoptræning. 
Genoptræning maks. 3.306 kr. per år.

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

Selvrisiko   Fast selvrisiko på 683, 994 eller 2.097 kr.  
Dækker derefter forsikringen 90% eller 
80% (du vælger selv). 

Dækker 80%, derefter 669 kr. i selvrisiko. 764 kr. Dækker derefter 80%. 1.067 kr. 1.067 kr. Fast selvrisiko på 750 kr.  
Dækker derefter 90%

Fast selvrisiko på 768, 1.229 eller  
1.844 kr. Dækker herefter 90%. 

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

120 dage Pr. diagnose. Pr. behandlingsperiode  
= 60 dage.

60 dage 60 dage 120 dage Selvrisikoperiode 120 dage. 

Krav Gyldig vaccine + 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. Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på klinikken Ja. Intet maks. beløb. Ja. Intet maks. beløb. Ja Ja Ja Ja Intet maks. beløb.

Udleveret medicin Ja. 2.670 kr. per år (tillægsforsikring). Nej Ja, maks. 1.000 kr. Nej Nej Ja, maks. 1.986 per år ved tegning af  
Sygeforsikring Plus.

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

Dækning af laboratorieudgifter Ja. Intet maks. beløb. Ja. Intet maks. beløb. Ja Ja Ja Ja Intet maks. beløb.

Genoptræning – To genoptræningsforløb er inkluderet i  
sygeforsikringen, herunder massage,  
kiropraktik, fysioterapi, vandtræning,  
laser og akupunktur.

– – – Plusdækning dækker udleveret recept- 
pligtig medicin samt genoptræning.  
Årlig maks. på 3.315 kr.

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

Maksimal årlig erstatning 22.080 eller 38.640 kroner per år (du 
vælger selv). Samme dækning hele livet.

28.129 kr. Summen nedskrives ikke for  
ældre katte.

15.299 kr. 22.879 kr. 22.879 kr. 27.278 kr. 18.447 kr. eller 28.695 kr. Summen  
nedskrives ikke for ældre katte.

Maksimums- og minimumsalder ved 
nytegning

Minimum 6 uger. Ingen maks. alder. Minimum 12 uger. Maks. 7 år.  
Sundhedsattest hvis over 5 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 Livslang sygeforsikring med samme  
dækning hele livet.

Livsvarig. Samme dækning hele  
kattens liv.

14 år 12 år 12 år Livsvarig Livsvarig sygeforsikring. 
Livdækning udløber dog, når katten  
fylder 13 år.

Rabat Rabat ved medlemskab af blandt andet 
Jyrak, Darak og Dyrenes Beskyttelse.  
Samlingsrabat ved flere katte.

10% rabat ved medlemskab af  
Katteklubben, Felis Danica eller  
Kattens Værn. Rabat ved mere end  
fire katte, hunde eller heste.

Mulighed for 10% samlerabat mv.  
Ring og hør.

Nej Nej 10% killingerabat, hvis indtegnet før  
16 uger. Mulighed for samlerabat ved  
flere forsikring.

10% samlerabat ved flere forsikringer.
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