
Sygeforsikring 

HEST
Agria Dyreforsikring Alm. Brand Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s Tryg

Lovpligtig ansvarsforsikring 132 kr. per år. 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.

Tilbydes ikke. Ja, dækkes under indboforsikringen, men kan også tegnes separat 
hvis der ikke er tegnet indbo.

Sygeforsikring Alle Agrias sygeforsikringer har livslang dækning. Kan tegnes  
uden krav om en livsforsikring. Pris afhænger af forsikrings- 
produkt, race, alder, årlig dækning og selvrisiko.  
Priseksempel: Safe Sygeforsikring DSP 5 år 198 kr. per måned. 
Priseksempel: Safe Sygeforsikring DV 5 år 361 kr. per måned. 

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.

Sygeforsikringer: Bronze: 948 kr. per år. Sølv: 1.956 kr. per år. 
Guld: 2.628 kr. per år. Akut: operation 492 kr. per år.  
Senior: 1.956 kr. per år.

Fra 2.074 kr. om året ved sygedækning II og livsum 10.000 kr. 
Islændere fra 2.130 kr. om året ved sygedækning II og livsum 
10.000 kr. Sygeforsikring købes altid sammen med en 
livsforsikring. Se også pris for livsforsikring.

Livsforsikring Prisen afhænger af race og alder. Priseksempel: Safe 
Livsforsikring 30.000 kr. DSP 5 år 108 kr. per måned. 
Priseksempel: Safe Livsforsikring 30.000 kr. DV 5 år: 145 kr.  
per måned.

Livsforsikring: 1) Død eller påbudt aflivning i henhold til Dyreværns- 
loven. 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 984 kr. årligt ved livssum på 25.000 kr. Islandske heste  
684 kr. årligt ved livssum på 25.000 kr. Dækker hestens død, 
herunder transportulykke, brand og tyveri, samt hestens  
aflivning ifølge Dyreværnsloven.

Fra 1.026 kr. om året ved livsum 16.000 kr.  
Islændere dog fra 670 kr. om året ved livsum 22.000 kr.

Liv- og Uanvendelighedsforsikring Der er 3 forskellige liv- og uanvendelighedsforsikringer. Prisen  
afhænger af forsikringsprodukt, race og alder. Safe har bedste 
dækning. Racing er til trav/galopheste. Breeding er til avlsheste. 
Racing og Breeding har begrænsede dækninger. Priseksempel: 
Safe Livs- og Uanvendelighedsforsikring 30.000 kr. DSP 5 år  
185 kr. per måned. Priseksempel: Safe Livs- og Uanvendeligheds-
forsikring 30.000 kr. DV 5 år 281 kr. per måned.

Nej. Uanvendelighedsforsikring tegnes som tillæg til Livsforsikring.  
Fra 1404 kr. årligt ved en forsikringssum på 25.000 kr.

Fra 1,5% af summen. Dog fra 1% af summen ved Islændinge. 

Mulighed for tilvalgsdækninger Til Safe Livs- og Uanvendelighed kan tilvælges Breeding  
Uanvendelighed for hoppe. Til Safe Sygeforsikring kan tilvælges 
Genoptræning og Kiropraktik.

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

Mulighed for tilvalg af: Uanvendelighedsforsikring, sygeforsikring, 
akut operations dækning og foster/føl forsikring.

Ja, Sygedækning I, Sygedækning II, Uanvendelighed (dog ikke for 
Galop- og Travheste), Ansvar, samt Foster og Føl-dækning.

Foster- og følforsikring Kan tegnes uden krav om en livsforsikring. Kan tegnes fra 40. 
drægtighedsdag til 30 dage før forventet foling. Føllet er  
dækket i de første 30 dage med en livsforsikring samt en  
Safe Sygeforsikring med dækningssum på 64.470 kr.

Nej. Foster og føl kan indtegnes på almindelige dækninger. Foster kan 
indtegnes fra 70. drægtighedsdag til 30 dage før forventet foling

Dækningen er ubegrænset. Kan tegnes fra 90. drægtighedsdag  
og indtil 30 dage før forventet foling. Dækker til føllet er 45 dage 
gammelt. 

Selvrisiko Fast selvrisiko på enten 1.043, 1.580 eller 3.085 kr. samt variabel 
på 10 eller 20%. Ved skadefrie år er der mulighed for at optjene 
selvrisikobonus på op til 900 kr.

40% af dyrlægeudgifterne. 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.

På sygedækning I og på ansvar alene er der ingen selvrisiko.  
På sygedækning II er der en selvrisiko på 2500 kr. om året.

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

14 dage. 90/120 dage. 1 år på sygedækning I (Der er ikke selvrisiko på sygedækning II).

Krav Krav om ID mærkning og vaccination. Dyrlægeattest, hvis du har 
ejet hesten i under 12 måneder, hvis livsforsikringssummen 
overstiger 50.000 kr. og/eller hvis din hest er importeret og har 
været i DK i under 12 måneder.

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.

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.

For at købe sygeforsikring, uanvendelighed og Livsforsikring med 
sum over 30.000 kr., kræves der en sundhedsundersøgelse.

Dækning for skjulte og medfødte fejl Hvis føllet er forsikret med Safe Liv- og Uanvendelighed samt en 
Safe Sygeforsikring inden den fylder 30 dage, så er der dækning 
for skjulte og medfødte fejl, såfremt føllet er uafbrudt forsikret 
med Safe Liv- og Uanvendelighed og Safe Sygeforsikring

Forsikringen dækker ikke medfødte og/eller arveligt betingede 
sygdomme eller lidelser.

Lidelser som følge af skjulte fejl er dækket, med mindre fejlen er 
opstået inden forsikringen trådte i kraft. Lidelser som følge af 
medfødte fejl er dækket, hvis forsikringen er tegnet som foster.

OCD dækkes på Liv- og Uanvendelighed. Skjulte fejl i øvrigt  
er dækket, med mindre det er opstået inden forsikringen  
trådte i kraft. 

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

Dækningsberettiget. Dækket uden særlig sumbegrænsning, hvis det er receptpligtigt.

Dyrlægens transportudgifter Op til 1.000 kr. per behandling. Nej. Ikke dækningsberettiget. Ubegrænset dækning på Sygeforskring I. På sygeforsikring II 
dækkes op til 125 kr. 

Udleveret medicin Dækkes. Ingen separat dækningssum. Ja, medicin som dyrlægen udleverer til efterbehandling. Receptpligtig medicin er dækningsberettiget. Dækket uden særlig sumbegrænsning, hvis det er receptpligtigt.

Aflivning og destruktion Op til 2.000 kr. hvis hesten aflives på grund af en sygdom eller 
skade, der er dækket af forsikringen.

Forsikringen dækker ikke omkostninger til aflivning eller 
destruktion.

Aflivning er dækningsberettiget, hvis hesten aflives pga. skade 
eller sygdom, der er dækningsberettiget.

Dækkes ikke.

Dækning af laboratorieudgifter Dækkes. Ingen separat dækningssum. Nej. Laboratorieudgifter i relation til sygdom er dækningsberettigede. Dækket uden særlig sumbegrænsning.

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

Dækkes ikke. 

Max. årlig erstatning 32.234 kr. eller 64.470 kr. Bliver ikke nedskrevet med alderen. 32.694 kr. eller 56.354 kr. Bronze: 10.000 kr. Sølv: 32.000 kr. Guld: 64.000 kr.  
Akut operation: 32.000 kr. Senior: 15.000 kr.

45.000 for sygedækning I og 25.000 for sygedækning II.

Max. og minimumsalder ved nytegning Kan tegnes fra andet levedøgn til og med det år hesten fylder  
15 år. Veteran forsikring kan tegnes til heste over 15 år og uden 
øvre max grænse.

Maksimum 12 år. Minimum 9 uger. 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.

Minimum 9 dage og  maximum ved nytegning er 20 år for 
Islændige og 15 år ved øvrige.  

Alder ved ophør Alle Agrias sygeforsikringer er livslange. Livs- og uanvendeligheds- 
forsikringerne overgår til Limited Liv, når hesten fylder 21 år, 
derefter overgår den til Katastrofe forsikring, når den fylder 24 år. 
Katastrofe forsikring er livslang.

Livsforsikring 22 år. Sygeforsikring 18 år. Alle forsikringer er livslange. Sygeforsikring ophører ved 22 år for islændere og ved 16 år for 
øvrige. Andre dækninger ophører ved 24 år for Islændige og  
ved 22 år for øvrige.

Rabat 10% ved medlemsskab af Rideklub under DRF, DSP, DI,  
Hestens Værn eller Dyreværnet. Samlerabat ved flere heste.

5-15% til Pluskunder. Samlerabat ved 5 eller flere heste. Rabat ved medlemskab af 
Fjordhesteforeningen og Frederiksborg Hesteavlsforening.

Der ydes samlerabat, hvis der købes flere forsikringer,  
se tryg.dk. 

Kontakt 70 10 10 65 
www.agria.dk

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

Tlf.: 3315 3970 Man-fre: 9:00-15:00. 
E-mail: kontak@kdh.dk 
www.kdh.dk

Køb af produkt m.v. 44 20 45 40.  
Skadeafdeling 46 33 10 35 eller www.tryg.dk.

Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Oversigten kan findes på dyrlaegen.nu som digital version og som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.  Opdateret januar 2021.



Agria Dyreforsikring Alm. Brand Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s Tryg

Lovpligtig ansvarsforsikring 132 kr. per år. 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.

Tilbydes ikke. Ja, dækkes under indboforsikringen, men kan også tegnes separat 
hvis der ikke er tegnet indbo.

Sygeforsikring Alle Agrias sygeforsikringer har livslang dækning. Kan tegnes  
uden krav om en livsforsikring. Pris afhænger af forsikrings- 
produkt, race, alder, årlig dækning og selvrisiko.  
Priseksempel: Safe Sygeforsikring DSP 5 år 198 kr. per måned. 
Priseksempel: Safe Sygeforsikring DV 5 år 361 kr. per måned. 

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.

Sygeforsikringer: Bronze: 948 kr. per år. Sølv: 1.956 kr. per år. 
Guld: 2.628 kr. per år. Akut: operation 492 kr. per år.  
Senior: 1.956 kr. per år.

Fra 2.074 kr. om året ved sygedækning II og livsum 10.000 kr. 
Islændere fra 2.130 kr. om året ved sygedækning II og livsum 
10.000 kr. Sygeforsikring købes altid sammen med en 
livsforsikring. Se også pris for livsforsikring.

Livsforsikring Prisen afhænger af race og alder. Priseksempel: Safe 
Livsforsikring 30.000 kr. DSP 5 år 108 kr. per måned. 
Priseksempel: Safe Livsforsikring 30.000 kr. DV 5 år: 145 kr.  
per måned.

Livsforsikring: 1) Død eller påbudt aflivning i henhold til Dyreværns- 
loven. 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 984 kr. årligt ved livssum på 25.000 kr. Islandske heste  
684 kr. årligt ved livssum på 25.000 kr. Dækker hestens død, 
herunder transportulykke, brand og tyveri, samt hestens  
aflivning ifølge Dyreværnsloven.

Fra 1.026 kr. om året ved livsum 16.000 kr.  
Islændere dog fra 670 kr. om året ved livsum 22.000 kr.

Liv- og Uanvendelighedsforsikring Der er 3 forskellige liv- og uanvendelighedsforsikringer. Prisen  
afhænger af forsikringsprodukt, race og alder. Safe har bedste 
dækning. Racing er til trav/galopheste. Breeding er til avlsheste. 
Racing og Breeding har begrænsede dækninger. Priseksempel: 
Safe Livs- og Uanvendelighedsforsikring 30.000 kr. DSP 5 år  
185 kr. per måned. Priseksempel: Safe Livs- og Uanvendeligheds-
forsikring 30.000 kr. DV 5 år 281 kr. per måned.

Nej. Uanvendelighedsforsikring tegnes som tillæg til Livsforsikring.  
Fra 1404 kr. årligt ved en forsikringssum på 25.000 kr.

Fra 1,5% af summen. Dog fra 1% af summen ved Islændinge. 

Mulighed for tilvalgsdækninger Til Safe Livs- og Uanvendelighed kan tilvælges Breeding  
Uanvendelighed for hoppe. Til Safe Sygeforsikring kan tilvælges 
Genoptræning og Kiropraktik.

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

Mulighed for tilvalg af: Uanvendelighedsforsikring, sygeforsikring, 
akut operations dækning og foster/føl forsikring.

Ja, Sygedækning I, Sygedækning II, Uanvendelighed (dog ikke for 
Galop- og Travheste), Ansvar, samt Foster og Føl-dækning.

Foster- og følforsikring Kan tegnes uden krav om en livsforsikring. Kan tegnes fra 40. 
drægtighedsdag til 30 dage før forventet foling. Føllet er  
dækket i de første 30 dage med en livsforsikring samt en  
Safe Sygeforsikring med dækningssum på 64.470 kr.

Nej. Foster og føl kan indtegnes på almindelige dækninger. Foster kan 
indtegnes fra 70. drægtighedsdag til 30 dage før forventet foling

Dækningen er ubegrænset. Kan tegnes fra 90. drægtighedsdag  
og indtil 30 dage før forventet foling. Dækker til føllet er 45 dage 
gammelt. 

Selvrisiko Fast selvrisiko på enten 1.043, 1.580 eller 3.085 kr. samt variabel 
på 10 eller 20%. Ved skadefrie år er der mulighed for at optjene 
selvrisikobonus på op til 900 kr.

40% af dyrlægeudgifterne. 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.

På sygedækning I og på ansvar alene er der ingen selvrisiko.  
På sygedækning II er der en selvrisiko på 2500 kr. om året.

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

14 dage. 90/120 dage. 1 år på sygedækning I (Der er ikke selvrisiko på sygedækning II).

Krav Krav om ID mærkning og vaccination. Dyrlægeattest, hvis du har 
ejet hesten i under 12 måneder, hvis livsforsikringssummen 
overstiger 50.000 kr. og/eller hvis din hest er importeret og har 
været i DK i under 12 måneder.

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.

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.

For at købe sygeforsikring, uanvendelighed og Livsforsikring med 
sum over 30.000 kr., kræves der en sundhedsundersøgelse.

Dækning for skjulte og medfødte fejl Hvis føllet er forsikret med Safe Liv- og Uanvendelighed samt en 
Safe Sygeforsikring inden den fylder 30 dage, så er der dækning 
for skjulte og medfødte fejl, såfremt føllet er uafbrudt forsikret 
med Safe Liv- og Uanvendelighed og Safe Sygeforsikring

Forsikringen dækker ikke medfødte og/eller arveligt betingede 
sygdomme eller lidelser.

Lidelser som følge af skjulte fejl er dækket, med mindre fejlen er 
opstået inden forsikringen trådte i kraft. Lidelser som følge af 
medfødte fejl er dækket, hvis forsikringen er tegnet som foster.

OCD dækkes på Liv- og Uanvendelighed. Skjulte fejl i øvrigt  
er dækket, med mindre det er opstået inden forsikringen  
trådte i kraft. 

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

Dækningsberettiget. Dækket uden særlig sumbegrænsning, hvis det er receptpligtigt.

Dyrlægens transportudgifter Op til 1.000 kr. per behandling. Nej. Ikke dækningsberettiget. Ubegrænset dækning på Sygeforskring I. På sygeforsikring II 
dækkes op til 125 kr. 

Udleveret medicin Dækkes. Ingen separat dækningssum. Ja, medicin som dyrlægen udleverer til efterbehandling. Receptpligtig medicin er dækningsberettiget. Dækket uden særlig sumbegrænsning, hvis det er receptpligtigt.

Aflivning og destruktion Op til 2.000 kr. hvis hesten aflives på grund af en sygdom eller 
skade, der er dækket af forsikringen.

Forsikringen dækker ikke omkostninger til aflivning eller 
destruktion.

Aflivning er dækningsberettiget, hvis hesten aflives pga. skade 
eller sygdom, der er dækningsberettiget.

Dækkes ikke.

Dækning af laboratorieudgifter Dækkes. Ingen separat dækningssum. Nej. Laboratorieudgifter i relation til sygdom er dækningsberettigede. Dækket uden særlig sumbegrænsning.

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

Dækkes ikke. 

Max. årlig erstatning 32.234 kr. eller 64.470 kr. Bliver ikke nedskrevet med alderen. 32.694 kr. eller 56.354 kr. Bronze: 10.000 kr. Sølv: 32.000 kr. Guld: 64.000 kr.  
Akut operation: 32.000 kr. Senior: 15.000 kr.

45.000 for sygedækning I og 25.000 for sygedækning II.

Max. og minimumsalder ved nytegning Kan tegnes fra andet levedøgn til og med det år hesten fylder  
15 år. Veteran forsikring kan tegnes til heste over 15 år og uden 
øvre max grænse.

Maksimum 12 år. Minimum 9 uger. 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.

Minimum 9 dage og  maximum ved nytegning er 20 år for 
Islændige og 15 år ved øvrige.  

Alder ved ophør Alle Agrias sygeforsikringer er livslange. Livs- og uanvendeligheds- 
forsikringerne overgår til Limited Liv, når hesten fylder 21 år, 
derefter overgår den til Katastrofe forsikring, når den fylder 24 år. 
Katastrofe forsikring er livslang.

Livsforsikring 22 år. Sygeforsikring 18 år. Alle forsikringer er livslange. Sygeforsikring ophører ved 22 år for islændere og ved 16 år for 
øvrige. Andre dækninger ophører ved 24 år for Islændige og  
ved 22 år for øvrige.

Rabat 10% ved medlemsskab af Rideklub under DRF, DSP, DI,  
Hestens Værn eller Dyreværnet. Samlerabat ved flere heste.

5-15% til Pluskunder. Samlerabat ved 5 eller flere heste. Rabat ved medlemskab af 
Fjordhesteforeningen og Frederiksborg Hesteavlsforening.

Der ydes samlerabat, hvis der købes flere forsikringer,  
se tryg.dk. 

Kontakt 70 10 10 65 
www.agria.dk

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

Tlf.: 3315 3970 Man-fre: 9:00-15:00. 
E-mail: kontak@kdh.dk 
www.kdh.dk

Køb af produkt m.v. 44 20 45 40.  
Skadeafdeling 46 33 10 35 eller www.tryg.dk.

Kilde: Ovenstående forsikringsselskaber. Oversigten kan findes på dyrlaegen.nu som digital version og som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.  Opdateret januar 2021.

Din Dyreklinik 

Er din klinik  
synlig på Google? www.jjkommunikation.dk

Modtag gratis  
webanalyse 

Scan QR-koden og  
udfyld formularen.


