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Agria Dyreforsikring Dyreforsikring Danmark v/  
ETU Forsikring Dyrekassen Danmark Gartnernes Forsikring Gjensidige Forsikring Nykredit Forsikring Topdanmark Tryg

Sygeforsikring Kommer an på race, årlig dækning og selv-
risiko. Priseksempler: Huskatterforsikring 
fra 55 kr. pr. måned, Hellig Birmaforsikring 
fra 78 kr. pr. måned (hvis forsikret før 4 
mdr). Inkluderer tanddækning/FORL samt 
receptpligtig medicin og genoptræning.

Prisen er afhængig af bopæl, men ikke af 
race. Priser fra kr. 1.168 per år.

981 kr. per år. 922 kr. per år. Prisen afhænger af race og alder, samt 
hvilket dækningsomfang der vælges. Pris 
på Gulddækning fra 1.150 inklusiv blandt 
andet receptpligtig medicin, tandsyg-
domme og genoptræning.

Prisen afhænger af race og alder, samt 
hvilket dækningsomfang der vælges. Pris 
på Gulddækning fra 1.150 inklusiv bl.a. 
receptpligtig medicin, tandsygdomme og 
genoptræning. 

1.007 kr. Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype 
og antal skader de seneste 2 år.
Fra kr. 732 ved f.eks. 3 år gammel, kastre-
ret hankat af blandet race (huskat), villa i 
Roskilde. Ingen skader.  
Selvrisiko kr. 1.906.

Mulighed for  
tilvalgsdækninger

Tryghed (pasning af katten hvis du bliver 
syg, eller afbestilling af rejse hvis katten 
bliver akut/alvorligt syg).

Nej, men katte der tilmeldes inden de er 
fyldt 6 måneder, får automatisk en udvi-
det tandforsikring (dækker bl.a. FORL).

Nej. Nej. Platindækning (bl.a medicin ved kronisk 
sygdom, kiropraktor, guldimplantat, livs-
forlængende medicin og aflivning), 
Europadækning, Pasning ved ejers  
sygdom.

Platindækning (bl.a medicin ved kronisk 
sygdom, kiropraktor, guldimplantat, livs-
forlængende medicin og aflivning), 
Europadækning, Pasning ved ejers  
sygdom.

Ja, udleveret medicin og genoptræning. Tænder og Medicin, Fysisk Behandling 
m.v., Med på Rejse, Pasning og  
Livdækning.

Selvrisiko   Du vælger fast selvrisiko på 706, 1.027  
eller 2.167 kr. samt variabel på 10 eller 
20%. Agria dækker så henholdvis 90 eller 
80% af dyrlægeudgifterne der overstiger 
den faste selvrisiko.

Fast selvrisiko på kr. 779 ingen yderligere 
egenbetaling, dvs. 100% dækning af  
resten af regningen.

Dækker 80%, derefter 693 kr. i selvrisiko. 790 kr. Dækker derefter 80%. 10%, ingen minimums- eller grundbeløb. 10%, ingen minimums- eller grundbeløb. Fast selvrisiko på 750 kr.  
Dækker derefter 90%.

Fast selvrisiko på kr. 794, 1.271  
eller 1.906. 
Dækker herefter 90 %.
 

Selvrisikoperiode 135 dage hvis du har Agria Altid Kattefor-
sikring. Har du den almindelige kattesyge-
forsikring er selvrisikoperioden 125 dage. 
Du betaler kun en fast selvrisiko per selvri-
sikoperiode, uanset om din kat fejler en 
eller flere sygdomme/skader.

120 dage. 120 dage. Selvrisikoperiode per diagnose og per 
behandlingsperiode = 60 dage.

Ingen. Ingen. 120 dage. Selvrisikoperiode 120 dage. 

Krav Gyldig vaccine og ID mærkning. ID-mærkning og gyldig vaccine. 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 Inkluderet i Sygeforsikringen. Ja, dette er indkluderet og uden max  
beløb.

Ja. Gælder også allergivacciner.  
Intet maks. beløb.

Ja. Ja. Ja. Ja. Intet maks. beløb.

Udleveret medicin Inkluderet i Sygeforsikringen. Ja, dækning på op til kr. 1.558 per år. Nej. Ja, maks. 1.000 kr. Dækket i op til 6 måneder. Dækket i op til 6 måneder. Ja, maks. 2.060 kr per år ved tegning af  
Sygeforsikring Plus.

Kr. 3.128 per år inkl. halskrave, forbin-
dingsmaterialer og støttebind. Ingen selv-
risiko på medicin. Er en del af tilvalget: 
Tænder og Medicin.

Dækning af laboratorieudgifter Inkluderet i Sygeforsikringen. Ja, dette er indkluderet og uden max  
beløb.

Ja. Intet maks. beløb. Intet max. Beløb. Dækket. Dækket. Ja. Intet maks. beløb.

Genoptræning Inkluderet i Agria Altid sygeforsikring. Ja, dette er indkluderet, med en årlig  
udbetaling på max kr. 4.156.

Ja. To genoptræningsforløb i kattens liv er 
inkl. i sygeforsikringen, herunder massage, 
kiropraktik, fysioterapi, vandtræning, laser 
og akupunktur.

Ja. Dækket. Dækket. Plusdækning dækker udleveret recept- 
pligtig medicin samt genoptræning.  
Årlig maks. på 3.429 kr.

Ved tilvalg af Fysisk Behandling med  
videre kr. 4.693 per år til fysioterapi, kiro-
praktik, massage, laserterapi og akupunk-
tur. Kr. 4.693 per år til genoptræning. 
Ingen selvrisiko.  

Maksimal årlig erstatning Agria Altid Katte Sygeforsikring 25.000  
eller 45.000 kroner. På Altid Sygeforsikrin-
gen er der mulighed for tilkøb af yderli-
gere 20.000 kroner i løbet af forsikrings-
året. Agria Sygeforsikring 22.815 eller 
39.926 kroner.

kr. 36.365 per år. 29.127 kr. Summen øges årligt. 15.815 kr. 25.000 kroner ved Gulddækning, 35.000 
ved Platindækning.

25.000 kroner ved Gulddækning, 35.000 
ved Platindækning.

28.213 kr. Kr. 18.779 eller kr. 29.212. Summen ned-
skrives ikke for ældre katte.

Maksimums- og minimumsalder ved 
nytegning

Minimum 6 uger. Agria Altid Kattesyge 
forsikring skal tegnes inden 4 måneder. 
Øvrig Agria katteforsikringer kan tegnes 
hele livet (ingen maksimum alder).

Fra 8 uger op til 9 år. Ved overtagelser fra 
andet selskab, er der ingen max-alder

Minimum 12 uger. Maks 7 år. Mindst 8 uger. Under 7 år.  
Sundhedsattest, hvis katten er over 5 år.

Raske katte over 3 måneder. Raske katte over 3 måneder. 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 Sygeforsikringen ophører ikke. Den er livs-
lang (og hunden bibeholder samme dæk-
ning hele livet).

Sygeforsikringen ophører ikke- dvs dæknin-
gen er livsvarig og uden nedskrivning i  
alder & beløb.

Livsvarig. Samme dækning hele  
kattens liv.

o/14 år dækkes kun ved tilskadekomst 
ikke ved sygdom

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

Rabat 10% ved medlemskab af Jyrak, Darak eller 
anden klub under Felis Danica, Tica, Dyre-
nes Beskyttelse samt stamnavn. Agria til-
byder også samlingsrabatter ved flere 
katte. 

Ved flere katte/dyr ydes rabat. Vi giver 
desuden fordele gennem forskellige samar-
bejdspartnere. Se vores hjemmeside eller 
kontakt os for nærmere info.

10% juniorrabat hvis katten er under 16 
uger. 10% for medlemskab af Felis Danica 
eller Kattens Værn. 10 % rabat ved mere 
end 4 katte, hunde eller heste.

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

Visse tilvalgsdækninger gratis for medlem-
mer af Dyrenes Beskyttelse.

Visse tilvalgsdækninger gratis for medlem-
mer af Dyrenes Beskyttelse.

Mulighed for samlerabat ved flere  
forsikringer.

Samlerabat ved flere forsikringer.

Telefonnummer 7010 1065 7472 8600 6357 1111 4371 1777 7010 9009 7015 6010 7013 7913 7011 2020

Hjemmeside www.agria.dk www.dyreforsikringdanmark.dk www.dyrekassen.dk www.garfors.dk www.gjensidige.dk www.nykreditforsikring.dk www.topdanmark.dk www.tryg.dk/kat
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Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Denne oversigt kan rekvireres som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.


