Dyrlægemagasinets Forsikringsoversigt 2016

HUND 2016

Agria Dyreforsikring

Alm. Brand

Codan

Lovpligtig ansvarsforsikring

493 kr. pr. år. Dækker også træning, konkurrencer, udstilling
og jagt.

472 kr. (fra kr. 401 for Pluskunder)

Fra 171 kr.

Med udvidet ansvar

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

722 kr. (fra kr. 614 for Pluskunder)

Ring for pris

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 90 kr.
pr. måned.

1697 kr. (fra 1.443 kr. for
Pluskunder). Beregnet på
en 3 år gammel labrador, i
Aarhus.
Afhænger af alder, race og
bopæl.

Sygdomsforsikring inkl. lovpligtig ansvar fra 2651 kr. Prisen er
baseret på lovpligtig ansvarsdækning samt sygeforsikring
på hund på en Familiens Basis
Forsikring.

Mulighed for tilvalgsdækning

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

Ja

Livsforsikring for hund

Selvrisiko

Fast selvrisiko på 683, 994 eller
2.097 kr. Dækker derefter forsikringen 90 % eller 80 %.

Dækker 60 % af dyrlægereg- 750 kr.
ningen inkl. medicin. Der er
ingen selvrisiko.

Genoptræning

6.620 kr. pr. år (tillægsforsikring).

–

–

Medicin givet direkte på klinikken

Ja

Ja

Ja

Udleveret medicin

2.670 kr. pr. år (tillægsforsikring).

Ja

Nej

Dækning af laboratorieudgifter

Ja

Ja

2.000 kr. max.

Max. årlig erstatning

22.080 eller 38.640 kr. pr. år
Samme dækning hele livet.

24.044 kr.

15.000 kr.

Max. og min. alder ved nytegning

Minimum 6 uger. Ingen max.
alder.
Dyrlægeattest hvis hunden er
over tre år.

Fra otte uger, max. 6 år.
Overtagelse fra andet selskab kan ske indtil hunden
er fyldt 11 år.

Min. tre måneder og max. fire
år.

Alder ved ophør

Livsvarig

Livsvarig

10 år

Rabat

10 %, hvis medlem af DKK,
Pluskunde rabat (5-15 %).
DCH eller Dyrenes Beskyttelse.
Rabat hvis flere forsikrede
hunde samt ved kennelnavn.

Afhænger af hvilke typer forsikring man har i forvejen.
Mulighed for samlerabat eller
særlig medlemsrabat.

Telefon nr.

70 10 10 65

96 10 17 77

33 55 55 55

Hjemmeside

www.agria.dk

www.almbrand.dk

www.codan.dk

Kilde: Forsikringsselskaberne

Dyrekassen Danmark

Gartnernes Forsikring

Topdanmark

Tryg

450 kr. Dækker også træning,
konkurrencer, jagt, udstilling og
fri leg.

394 kr.

447 kr.

456 kr. ved f.eks. 3 år gammel labrador

650 kr. Tegnes kun ved bidearbejde.

624 kr.

667 kr.

456 kr. Dækker også personskade
på hundepasser, egne børn og hushjælp/au pair

Afhængig af race, bopæl og
dækningsomfang, f.eks. en
bomuldshund fra 1.416 kr.

1.971 kr.

Tre prisgrupper afhængig
af racen, 1.435, 1.640 eller
2.358 kr.

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

Tilvalg af HundTotalPLUS for
hunde under 6 mdr. Dækker arvelige led- og knoglesygdomme
og udleveret medicin. Tilvalget
koster 303 kr.

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

Ja

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

Dækker 80 %, herefter 660 eller
965 kr. i selvrisiko.
Selvrisikoperioden er på 125
dage uanset antal diagnoser.

764 kr. Dækker derefter 80 %.

750 kr. Dækker herefter 90 %.
Selvrisikoperiode er på 120
dage.

Fast selvrisiko på 768, 1.229 eller
1.844 kr.
Dækker herefter 90 %.
Selvrisikoperiode er på 120 dage.

Ja. To genoptræningsforløb i
hundens liv er inkl. i sygeforsikringen.

Ja

Ja, ved tegning af Sygeforsikring Plus.

Ved tilvalg af Fysisk Behandling
m.v. kr. 4.611 pr. år til fysioterapi,
kiropraktik, massage, laserterapi og
akupunktur. Kr. 4.611 pr. år til svømmetræning, løbebåndstræning eller
træning i water-walker

Ja

Ja

Ja

Ja

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

Dækker tilskud til medicin på
recept, med max. 1.000 kr.

Ja, ved tegning af tillægsforsikringen Sygeforsikring Plus.

3.073 kr. pr. år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind.
Ingen selvrisiko på medicin. Del af
tilvalget Tænder og Medicin

Ja

Ja

Ja

Ja

30.446 kr. Summen nedskrives
ikke for ældre hunde

20.000 kr.

27.278 kr.

18.447 eller 28.695 kr. Summen
nedskrives ikke for ældre hunde

Fra otte uger og under seks år.
Dyrlægeattest hvis hunden er
over fire år.

Over otte uger. Under seks år.
Dyrlægeattest hvis hunden er
over fire år.

Min. otte uger, max. seks år.

Mindst otte uger, ingen max. alder.
Livdækning sælges ikke til hunde,
der er fyldt 9 år.

Livsvarig

Livsvarig

Livsvarig

Livsvarig sygeforsikring, livdækning
udløber når hunden er 10 år.

10 % rabat ved mere end fire
hunde, katte eller heste.

10 % til visse samarbejdspartnere, ring og spørg. Mulighed
for samlerabat ved flere forsikringer.

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

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

63 57 11 11

43 71 17 77

70 13 7-9-13

70 11 20 20

www.dyrekassen.dk

www.garfors.dk

www.topdanmark.dk

www.tryg.dk/hund
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