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Målgrupper og læserkreds
Fagmagasinet DYRLÆGEN er målrettet erhvervs aktive dyrlæger, 
veterinærstuderende og veterinærsyge plejersker. Magasinet 
udkommer seks gange årligt og udsendes gratis.

DYRLÆGEN er
 •  Det eneste fagmagasin, der udkommer til både dyrlæger, 

 veterinærstuderende og veterinærsygeplejersker.
•   Den direkte vej til beslutningstagerne på landets klinikker  

og i den veterinære branche.
•   Det faglige magasin, der favner både smådyr, heste  

og  produktionsdyr.
•   Fagmagasinet, der også beskæftiger sig med økonomi,  

ledelse og udvikling af praksis.

Redaktionel profil
DYRLÆGENS redaktionelle grundlag er baseret på faglige artikler 
skrevet af dyrlæger. Formålet er blandt andet at formidle ny  
viden og sikre dyrlæger, veterinærstuderende og veterinær- 
sygeplejersker  relevante opdateringer på de enkelte fagområder 
inden for såvel smådyr, heste og produktionsdyr.

Derudover bringer fagmagasinet nyhedsstof og journalistiske 
reportager, portrætter og interviews, som fokuserer bredt  
på emner såsom uddannelse, efteruddannelse, moderne  
drift af praksis – herunder ledelse, økonomistyring og brug  
af it – samt nye strømninger i faget, eksempelvis den øgede 
specialisering.

Website – Dyrlaegen.nu
Dyrlaegen.nu er din målgruppes digitale formidler af branche-
relevante nyheder og fagartikler fra landets førende dyrlæger  
og veterinærsygeplejersker.

Spred dit budskab blandt 7.000 specialdyrlæger, fagdyrlæger, 
privatpraktiserende dyrlæger, offentligt ansatte dyrlæger, veteri- 
nærstuderende, veterinærsygeplejersker samt dyrlæger i øvrigt, 
der arbejder inden for det veterinære område.

Vi tilbyder tre bannerannonceformater. Alle bannerannoncer 
leveres med statistik efter endt annonceperiode, der gør det  
muligt for dig at se, hvor mange besøgende og konverteringer 
dine bannerannoncer på Dyrlaegen.nu genererer. 

Ansvarshavende redaktør
Jan B. Jensen • tlf. 4659 0550 • mail: jj@jjkommunikation.dk

Annoncering
Anni Gettermann • tlf. 2011 6454 • mail: ag@jjkommunikation.dk

Udgiver
JJ Kommunikation ApS • Trekroner Centervej 57 1. tv,  
4000 Roskilde • tlf. 4659 0550 • mail: info@jjkommunikation.dk  
web: jjkommunikation.dk

Udgivelser 2023
Oplag: 3.900
Format: A4
Distribution: Bladkompagniet

Nr. Udgivelse Annoncedeadline

1. 27. februar 10. februar

2. 28. april 11. april

3. 31. maj 10. maj

4. 31. august 10. august

5. 27. oktober 10. oktober

6. 30. november 10. november
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Rabat
Opnå fordelagtige gentagelsesrabatter ved at indrykke 
flere  annoncer. Samme format og  samlet bestilling.  
2 gange:  5 procent 
4 gange:  10 procent 
6 gange:  15 procent

Indstik
Prisen for indstik varierer efter størrelse og vægt.  
Priseksempel: 1 stk. indstik max størrelse A4 og op til 100 g

(mindstepris): 21.995 kr.*
*Prisen er vejledende på grund af den usikre økonomiske situation  
med stigende omkostninger til energi, miljø og distribution.  
Udsendelsen afregnes til dagspris.

Henvisningsannonce 
Profilér jeres speciale og modtag henvisninger fra kolleger  
i hele landet. Annoncen tegnes for et år ad gangen. 

Pris: 10.500 kr. 
(1.750 kr. pr. indrykning)

Stillingsannoncer med store rabatter
Find de rigtige medarbejdere med en stillingsannonce. 
Du får 50 procent rabat på alle stillingsannoncer  
i fagmagasinet  DYRLÆGEN i 2023. 

Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter.  
Når du ind rykker en stillingsannonce i fag magasinet 
 DYRLÆGEN, bliver dit stillingsopslag samtidig uploadet 
gratis på vores jobportal for dyrlæger, veterinærstuderende 
og veterinærsygeplejersker på Dyrlaegen.nu. 

Annoncemateriale til fagmagasinet
Annoncerne skal leveres som trykklare PDF-filer  
(Press Optimized). Annoncer som skal gå til kant  
skal være med skæremærker og 3 mm. til beskæring. 
***For ”receptpligtige annoncer” skal der ligeledes sendes 
et ”foto” eller logo som bliver vist i udgaven for veterinær-
sygeplejersker og studerende. Skal sendes samtidig med 
den ordinære annonce. 
Annoncematrialet sendes til JJ Kommunikation på 
materiale@jjkommunikation.dk.

1/4 side: 4.730 kr.
B: 180 x H: 62 mm
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1/2 side: 7.810 kr.
B: 85 x H: 260 mm
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1/2 side: 7.810 kr.
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1/8 side: 10.500 kr. 
for 6 udgivelser
B: 85 x H: 50 mm
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Opslag: 
23.685 kr.
B: 420 x  
H: 297 mm
+3 mm til 
beskæring

1/11/1

Annoncering i fagmagasinet DYRLÆGEN

1/1 side: 13.515 kr.
B: 180 x H: 260 mm
Til kant:  
B: 210 x H: 297 mm
+3 mm til beskæring

1/1

Bagside: 14.550 kr.
B: 130 x H: 260 mm
Til kant:
B: 149 x H: 297 mm
+3 mm til beskæring  
dog ikke i højre side.
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Nyhedsbrevet udkommer 6 gange om året.  
Der er mulighed for at tegne 1 banner pr. nyhedsbrev.

Topbanner
600x120 px. 
1 nyhedsbrev: 1.995,- kr. 
3 nyhedsbreve: 5.385,- kr.
6 nyhedsbreve: 10.170,- kr.
Størrelse 500 kb

Materialet kan leveres i filformat JPEG, JPG, PNG max 200KB.  
Eller GIF max 500KB.

Bannerannoncerne sendes til JJ Kommunikation  
på materiale@jjkommunikation.dk

Artikelbanner
600x120 px.
1 nyhedsbrev: 1.595,- kr. 
3 nyhedsbreve: 4.305,- kr.
6 nyhedsbreve: 8.135,- kr.
Størrelse 500 kb

Bannerannoncering i nyhedsbrev

Alle priser er ekskl. moms og baseret på levering af færdigt annoncemateriale.

Topbanner

DYRLÆGEN Nyhedsbrev

Artikelbanner

1/1

***Eksempel

1/1

***Eksempel
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Forsikringsoversigten for hund, kat, 
hest og smådyr er DYRLÆGENs 
mest efterspurgte feature og bliver 
anbefalet af dyrlæger og veterinær-
sygeplejersker på klinikker  
landet over. 

Med en deltagelse i forsikringsover-
sigten 2023 eksponeres dine forsik-
ringer direkte for både influenter og 
beslutningstagere i købsprocessen. 

Som noget nyt kan brugerne nemt 
og bekvemt sammenligne pris og 
dækning på tværs af selskaber online 
på Dyrlaegen.nu. 

1 dyreart: 3.600 kr.
2 dyrearter: 5.100 kr. 
3 dyrearter: 6.600 kr.
4 dyrearter: 8.100 kr. 

Materiale info
Tilsendte Excel-ark  
bedes fremsendt  
senest 07.01.2023 til  
materiale@jjkommunikation.dk. 

Det opsatte materiale  
sendes til endelig  
godkendelse inden  
udgivelse. 

Forsikringsoversigten på dyrlaegen.nu
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Skal dit jobopslag ses af op mod 7.000 potentielle  
jobsøgere hver måned? 

Danmarks digitale jobportal for dyrlæger, veterinærstude- 
rende og veterinærsygeplejersker. Find de rigtige med-
arbejdere med en stillingsannonce på  Dyrlaegen.nu.  
Dit jobopslag vil blive vist i maks. én måned, eller til  
ansøgnings fristen udløber.  

Fra 2023 er det nu muligt at få din stillingsannonce på  
Dyrlaegen.nu for kun 1.295 kr. pr. måned.

Materialeinfo
Alt, du skal gøre, er at sende dit logo i høj opløsning, teksten 
til jobopslaget, dine kontakt oplysninger og en eventuel  
jobopslags- eller profilvideo. 

Følgende skal medsendes ved bestilling

1.  Tekst i Word-dokument. Titel på stillingen (for eksempel 
”Dyrlæge” eller ”Kirurg”). Beskrivelse af stillingen og  
virksomheden (2.000-3.000 tegn). 

2.  Logo (Min. 600 x 200 px.)  
3.  Eventuelt billede (Min. 1200 x 675 px.) 
4.   Ansøgningslink (link til system, personen skal ansøge  

igennem, eller mailadressen, personen skal sende sin  
ansøgning til).

Følgende skal oplyses ved bestilling

Kontaktperson: Navn, telefonnummer, mailadresse.
 Virksomheden: Navn, adresse og webadresse.
 Ansøgningsfrist: Dato og tidspunkt.

Alt materiale sendes til  
materiale@jjkommunikation.dk.

En bannerannonce dækker over ét  bil lede (JPEG, GIF eller PNG i 72 ppi), 
eller et HTML5 -banner som filer eller link. Bemærk at for at blive vist på 
mobilen skal man også levere et banner i formatet B: 300 x H: 250px.

Tilkøbsrabat
Ved køb af en annonce i den trykte udgave af fagmagasinet 
 DYRLÆGEN har du mulighed for at tilkøbe bannerannoncer 
på Dyrlaegen.nu til en favorabel pris.

Ved køb af 1/1 sides annonce i DYRLÆGEN:  
Bannerannonce A: 999 kr. pr. mdr. 

Ved køb af 1/2 sides annonce i DYRLÆGEN:  
Bannerannonce B: 1.399 kr. pr. mdr. 

Ved køb af 1/4 sides annonce i DYRLÆGEN:  
Bannerannonce C: 1.799 kr. pr. mdr. 

Færdigt annoncemateriale sendes til  
materiale@jjkommunikation.dk.

Bannerannoncer på Dyrlaegen.nu Jobopslag på Dyrlaegen.nu

A

C

Desktop

B

Bannerannonce A: 
11.650 kr. pr. mdr.  
Desktop: B: 300 x H: 600 px. 
Mobil: B: 300 x H: 250 px.

Bannerannonce B: 
6.895 kr. pr. mdr.  
Desktop/mobil:
B: 300 x H: 250 px. 

Bannerannonce C: 
4.495 kr. pr. mdr.  
Desktop: B: 930 x H: 180 px. 
Mobil: B: 300 x H: 250 px.
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Agria Dyreforsikring

Alm. Brand

Codan

Dyrekassen Danmark

ETU Forsikring

Gjensidige Forsikring

If Skadeforsikring

Lovpligtig ansvarsforsikring 550 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.

519 kr. og 441 kr. for pluskunder.
Fra 232 kr. inkl. udvidet ansvar.  

Det varierer alt efter fx ra
ce på hunden.

496,00 kr. dækker også træning,  

konkurrencer, jagt, udstilling og fri leg.

Fra 498 kr. per år og 349 kr. per år for  

totalkunder. Dækker også under træning, 

konkurrencer, udstilling og jagt.

531 kr.

351 kr. 

Udvidet ansvar inkl.  

lovpligtigt ansvar

777 kr. per år. Tegnes kun ved træning med decideret 

bide- eller fastholdelsesarbejde. Dækker også personskade 

på hundepasser. Koster 255 kr. hvis den tegnes sammen 

med sygeforsikring før hunden fylder 4 måneder.

793 kr. og 674 kr. for pluskunder.
Er inkluderet i lovpligtig ansvar.

754,00 kr. Tegnes kun ved decideret  

bide- og fastholdelsesarbejde.

Fra 792 kr. per år og 555 kr. per år for  

totalkunder Tegnes kun ved træning med 

decideret bide- eller fastholdelsesarbejde 

samt hyrdning.

690 kr. Dækker også personskade på  

medlemmer af husstanden.

568 kr. 

Sygeforsikring inkl.  

lovpligtigt ansvar 

Afhænger af race, årlig dækning og selvrisiko. Forsikrer du 

før hunden fylder 4 mdr. får du vores bedste dækning – 

Agria Altid Hunderaceforsikring. Den inkluderer bl.a. udvi-

det leddækning herunder HD/AD/OCD, udvidet tanddæk-

ning fx fe
jlbid og tilbageholdte mælketænder. Dækker 

også genoptræning/kiropraktik, udvidet dækning til øje-

sygdomme, plastikoperationer og kemoterapi. Alle syge-

forsikringer dækker udleveret receptpligtig medicin uden 

separat maximal dækningssum. Dækker også fødselshjælp 

og kroniske sygdomme. Priseksempler (hvis forsikret før 4 

mdr.): Labradorforsikring fra 135 kr. per måned, dansk 

svensk gårdhundeforsikring fra 105 kr. per måned.

1.866 kr. og 1.586 kr. for pluskunder.
Fra 1.189 kr. Det varierer alt efter fx 

race på hunden. 

Pris afhænger af race, bopæl, valgte  

forsikringer samt selvrisiko og sum. Alle 

hunde, uanset alder og sygehistorie, har 

mulighed for, at tegne en ulykkesforsik-

ring for 559,00 kr. per år. Ulykkesforsik-

ringen er altid inkl. i sy
geforsikringen.

Pris fra
 1804 kr. per år. Prisen afhænger  

af race, valgt dækning og selvrisiko. 

Prisen afhænger af hundens race, alder, 

bopæl samt hvilket dækningsomfang der 

vælges. Pris på Gulddækning fra 1.787 

kr. inklusiv udvidet ansvar og bl.a. udle-

veret medicin, dækning for tandsyg-

domme og genoptræning.

Prisen afhænger af race og selvrisik
o. I disse 

eksempler med Dansk-Svensk gårdhund er 

der taget udgangspunkt i en selvrisik
o på 

20%. Hund Plus (ulykke, sygdom, kejsersnit 

og hvalpedækning): 1.11
3 kr. Hund Super 

(ulykke, sygdom, kejsersnit, hvalpedækning, 

operation ifm. sygdom, kræftbehandling, 

genoptræning og udleveret medicin): 1.363 

kr.

Mulighed for  

tilvalgsdækninger

Til Agria Altid Hunderaceforsikring kan tilvælges tryg
heds-

tillæg, ekstra genoptræning og avlsforsikring. Herudover 

kan der tegnes livsforsikring og brugshundetillæg. Til  

almindelig sygeforsikring kan der herudover tilvælges  

special (visse specialbehandlinger fx u
dvidet tanddækning 

og kemoterapi).

Ja.

Syge- og ulykkesforsikring. 

Livsforsikring.

Udleveret medicin og/eller livsforsikring  

på den almindelige hundeforsikring.  

HundTotalPlus for hunde under 1 år.  

Dækker arvelige led- og knoglesygdomme 

samt udleveret medicin. 

Der kan tilvælges en samlet udvidet dækning: 

udvidet tandbehandling, som bl.a. dækker 

korrektion af forkert bid, tilbageholdte mæl-

ketænder eller en tandbyld, arvelige ledsyg-

domme, som dækker bl.a. HD, AD, OCD og 

patella, samt sumforhøjelse af receptmedicin 

og livsforsikring. Prisen afhænger af dækning. 

Der kan også tegnes opdrætter dækning.

Platindækning (bl.a. medicin ved kronisk 

sygdom, kiropraktor, guldimplantat  

og livsforlængende medicin). 

Pasning ved ejers syg
dom, Livsdækning.

Liv og Opdrætter

Selvrisiko 

Du vælger fast selvrisiko på 746, 1.274 eller 2.291 kr. samt 

variabel selvrisiko på 10 eller 20%. Agria dækker derefter 

henholdsvis 90% eller 80% af dyrlægeudgifterne, der 

overstiger den faste selvrisiko. Ved skadefrie år er der  

mulighed for at optjene selvrisikobonus på op til 900 kr.

Dækker 60% af dyrlægeregningen  

inkl. medicin. Der er ingen selvrisiko.

1.253 kr.

Dækker 80%, herefter 727,00 kr. eller 

1.063,00 kr. i se
lvrisiko.

Fast selvrisiko, uden variabel egenbetaling, på 

enten 1.158 kr. eller 2.098 kr. Der kan også 

tilvælges en variabel selvrisiko på 15%.

18% af udgiften, ingen minimums- eller 

grundbeløb.

Ansvar, Udvidet ansvar og tilvalgsdæk- 

ningen Liv: 0,- kr. Hund Plus, Hund Super 

og tilvalgsdækningen Opdrætter: 20%  

dog min. 2.000 kr. eller 10% dog min. 

1.000 kr.

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.

Ingen.

120 dage.

140 dage uanset antallet af diagnoser.
140 dage.

Ingen selvrisikoperiode.

120 dage.

Krav

ID-mærkning og gyldig vaccine. Dyrlægeattest, hvis hun-

den er over 6 år gammel eller importeret og har været i 

Danmark under 4 måneder.

Gyldig vaccine.

Gyldig vaccine samt ID-mærkning ved  

tegning af Syge-ulykkesforsikring  

og/eller Livsforsikring. 

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

ID-mærkning og gyldig vaccine.

Gyldig vaccine og ID-mærkning.
Ingen.

Medicin givet direkte  

på klinikken

Dækkes. Depotmedicin dækkes også.

Ja.

Ja.

Ja, gælder også allergivacciner.  

Intet maks. beløb.

Dækket uanset om der er valgt Bronze, Sølv 

eller Guld dækning.

Ja.

Er inkluderet i Hund Plus.

Udleveret medicin

Receptpligtig medicin dækkes op til maximumsbeløbet på 

sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).

Ja.

Nej. 

Ja ved tilvalg af dyrlægeordineret medicin                 

eller ved tegning af HundTotalPlus.

Receptlipligt medicin er inkluderet i prisen, 

hvis der er valgt vores GULD eller SØLV dæk-

ning.

Ja, dækket til b
rug i op til 6 måneder ved 

Gulddækning og op til 12
 måneder ved 

Platindækning.

Er inkluderet i Hund Super.

Dækning af  

laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat maximal dækningssum eller  

begræsning ved kroniske sygdomme.

Ja.

Ja. 

Ja.

Dækket uanset valgt dækning.  

Ingen separat dækningssum.

Ja.

Er inkluderet i Hund Plus.

Genoptræning

Inkluderet i Agria Altid Hunderaceforsikringen. Kan  

tilkøbes almindelig sygeforsikring eller til A
ltid Hunde- 

raceforsikring for ekstra dækningssum. Dækker fysio
terapi, 

massage, svømmetræning, vandløbebånd og kiropraktik 

(udført af dyrlæge).

–

Nej.

Ja, to genoptræningsforløb i hundens liv 

er inkl. I syg
eforsikringer, herunder mas-

sage, kiropraktik, fysio
terapi, waterwalker, 

laser og akupunktur.

Genoptræning er inkluderet i syg
e- 

forsikringen, hvis der er valgt vores GULD el-

ler SØLV dækning.

Ja.

Er inkluderet i Hund Super.

Max. årlig erstatning
Agria Altid Hunderaceforsikring 26.465 eller 47.638 kr.  

På hunderaceforsikringen er der mulighed for tilkøb af 

yderligere 21.193 kr. i løbet af forsikringsåret, hvis den lave 

sum er valgt. Agria Sygeforsikring 24.152 eller 42.266 kr.

25876 kr.

Ansvarsforsikring: 10 mio. personskade 

og 2 mio. tingskade. Syge- og ulykkes- 

forsikring: 27.554 kr. Livsforsikring:  

Valgfri dækningssum.

26.508,00 kr. eller 47.716,00 kr.  

Ejer bestemmer selv sin sum. Summen  

indeksreguleres hvert år.

45.000 kr. per år ved Guld og Sølv  

dækning. 22.500 kr. ved Bronze dækning.

25.000 kr. ved GuldHund og 35.000 kr. 

ved udvidelse til PlatinHund.

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.

Max. og minimumsalder  

ved nytegning

Minimum 6 uger, ingen øvre grænse.

Fra 8 uger. Maks. 6 år.

Overtagelse fra andet selskab kan  

ske indtil hunden er fyldt 11 år.

Minimum 3 måneder og maks. 8 år.  

Gælder ved Syge-og ulykkesforsikring 

og Livsforsikring.

Minimum 5 uger og maks. 6 år. Dyrlæge- 

attest hvis hunden er fyldt 4 år. Ingen 

maks. alder på ulykkesforsikringen.

Minimum 8 uger – maksimum fyldt 9 år. Hvis 

vi overtager forsikringen fra andet selskab, er 

der ingen max alder.

Raske hunde over 2 måneder. Ingen max 

alder for indtegning.

Ansvar og Udvidet ansvar: Ingen Hund Plus 

og Hund Super: Ved overflytning fra andet 

selskab indtil hunden er fyldt 9 år. Ellers 

max. 6 år.

Alder ved ophør 

Livslang dækning. Du har samme forsikringssum hele  

hundens liv.

Livsvarig.Den maksimale årlige  

erstatning nedskrives ikke, når hunden 

bliver ældre.

Intet aldersophør ved Syge- og  

ulykkesforsikring. 10 år på  

Livsforsikring.

Livsvarig. Samme dækning hele hundens 

liv.

Forsikringen er livsvarig uanset valgt  

dækning.

Livsvarig sygeforsikring. Livsdækning  

udløber når hunden bliver 12 år

Ansvar, Udvidet ansvar og Hund Plus: Livs-

varige. Hund Super: Ophører første hoved-

forfald efter hunden er fyldt 10 år, og fort-

sætter derefter som Hund Plus forsikring. 

Liv og opdrætter: Ophører første hoved- 

forfald efter hunden er fyldt 8 år.

Rabat

10% ved medlemsskab af DKK, DcH eller Dyreværnet.  

Rabatter til o
pdrættere under DKK. Samlerabat ved  

flere hunde.

5-15% rabat til P
luskunder.

Mulighed for op til 15
% samlerabat eller  

særlig medlemsrabat fx D
jøf- og Ældre  

Sagen-rabat. Se mere på www.codan.

dk/rabat.

20% juniorrabat hvis hunden er under  

16 uger. 15% hvis hunden er mellem  

17 uger og 1 år. 10% rabat ved mere end 

fire hunde, katte eller heste.

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. Se 

dem på vores hjemmeside eller kontakt os. 

Visse tilvalgsdækninger gratis for  

medlemmer af Dyrenes Beskyttelse.

15% fordelsrabat når man er If fo
rdels-

kunde. Der ydes samtidig rabat til sa
mar-

bejdspartnere.

Kontakt

70 1010 65

www.agria.dk

9610 1777

www.almbrand.dk

3355 5555 

www.codan.dk/hund

6357 1111 

www.dyrekassen.dk

7472 8600 

www.etuforsikring.dk 

Find os også på FB og IG!

7010 9009  

www.gjensidige.dk

70 12 12 12 

If.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.

Sygeforsikring 

HUND

Sygeforsikring 

HEST

Agria Dyreforsikring

Alm. Brand

Tryg Forsikring A/S

Kongeriget Danmarks 

Hesteforsikring g/s

Lovpligtig ansvarsforsikring

140 kr. per år. Dækker ve
d skade forvoldt af 

løsgående heste, hvor du som ejer kan 

pålægges ansvar for, jæ
vnfør hesteloven 

§30a. F
orsikringen dækker desuden det 

juridiske
 ersta

tningsansvar for skade forvoldt 

af d
en forsikrede hest, s

om du eller 

medlemmer af 
din hussta

nd kan pådrage 

dig/jer so
m henholdsvis

 ejer, bruger eller 

besidder af 
hesten.

Skade på tin
g (h

erunder dyr) o
g sk

ade på 

personer. Føl er medforsikret op til 4
5 dage 

efter fødsel. 10
.000.000 for personskade og 

3.000.000 for skade på tin
g.

Dækkes under indboforsikringen, men kan 

tegnes so
m tillæ

g hvis d
er ikke er tegnet 

indbo.

Tilbydes ikke – kommer i lø
bet af 

2020.

Livsforsikring

Vi har ikke krav 
om at hesten skal have en 

livsf
orsikring, for at kunne tegne en 

sygeforsikring hos os.

Livsfo
rsikring: 1

) Død eller påbudt aflivning i 

henhold til D
yreværnsloven. 2) Hvis h

esten 

bliver stj
ålet fra

 et forsva
rligt indelukket 

område. 3) Hvis h
esten dør i fo

rbindelse med 

kastra
tion eller ste

rilisa
tion.  

Foster/fø
ldækning: 1

) Dokumenteret tab af 

foster. 2) Føllets d
ød eller påbudte aflivning i 

henhold til D
yreværnsloven.

Fra 
1026 kr. om året ve

d livs
um 22.000 kr. 

for fordelskunder og 16
.000 kr. fo

r ikke 

fordelskunder. Isl
ændere: f

ra 6
83 kr. om året 

ved livs
um 22.000 kr.

Dækker hestens død, herunder 

transportulykke, brand og ty
veri, s

amt 

hestens aflivning ifø
lge Dyreværnsloven.  

Fra 
984 kr. årligt ve

d livs
sum på 25.000 kr. 

Islandske heste 684 kr. årligt ve
d livs

sum  

på 25.000 kr.

Livsforsikring og sygeforsikring
Selvstæ

ndig sy
geforsikring, uden krav 

om 

livsf
orsikring.

Syge- og ulykkesforsikring: 6
0% refusion af 

dyrlæ
geudgifter ve

d hestens sy
gdom og 

tilsk
adekomst m

ed de begrænsninger der 

fremgår af 
betingelserne.

Udvidet Syge- og ulykkesforsikring: U
dvider 

standard syg
e- og ulykkesdækningen med 

følgende dækninger:

1) S
cintigrafi 2) MRI-sc

anning 3) CT-sc
anning 

4) IRAP (Ira
pterapi) 5) PRP-behandling 

6) Akut og nødvendig d
yrlæ

gehjælp i 

forbindelse med fødselshjælp.

Fra 
3.009 kr. om året ve

d livs
um 10.000 kr. 

og sy
gedækning II.

 Islæ
ndere: f

ra 2
.856 kr. 

om året ve
d livs

um 10.000 kr. og 

sygedækning.

Sygeforsikringer uden lovpligtig a
nsvar: 

Bronze: 
948 kr. pr. år 

Sølv: 1
.956 kr. pr. år 

Guld: 2.628 kr. pr. år 

Akut: operation 492 kr. pr. år 

Senior: 1.
956 kr. pr. år

Mulighed for tilv
algsdækninger

Mulighed for at tilv
ælge: L

ivsfo
rsikring,  

uanvendeligheds fo
rsikring, genoptræning, 

foster/fø
l dækning.

1) Livdækning.

2) Foster/fø
ldækning. 

3) Uanvendelighed.

4) Syge- og ulykkesdækning. 

5) Udvidet syg
e- og ulykkesdækning.

Ja: 
Uanvendelighed, Sygedækning I, 

Sygedækning II,
 Ansvar, Foster og Føl. 

Ja:U
anvendelighedsforsikring 

Foster/fø
l dækning.

Selvrisiko

Man kan væ
lge imellem 3 faste 

selvris
ikobeløb 949,- k

r., 1
.476,- k

r., e
ller 

2.953,- k
r. og va

riabel selvris
iko på 10

% eller 

20%.

40% af d
yrlæ

geudgifterne. 

Kun på sy
gedækning I: 

2.500 kr. om året.

Variabel selvris
iko: 25% på alle 

sygeforsikringer. Fa
st se

lvris
iko: Bronze: 

 

750 kr. Sølv: 1
.000 kr. Guld 1.5

00 kr.  

Akut operation: 0 kr. Senior: 1.
000 kr.

Selvrisikoperiode

Selvris
ikoperiode på 12

5 dage.

14 dage.

1 år på sy
gedækning I.

90/120 dage

Krav

Nogle gange kræves der en dyrlæ
geattest  

for at tegne eller ændre forsikringen. 

Dyrlæ
geattesten må ik

ke væ
re ældre end  

30 dage fra 
den dag fo

rsikringen eller 

ændringen træ
der i k

raft.

1) S
und og ra

sk.

2) Chipmærket.

3) Krav 
om dyrlæ

geattest, s
om ikke må væ

re 

ældre end 14 dage. 

4) Ved andet end ansvarsfo
rsikring er det et 

krav 
at man er Pluskunde. 

For ansvar ingen. For at tegne syg
eforsikring 

og uanvendelighed skal der lav
es su

ndheds- 

undersøgelse. For Livforsikring sk
al der kun 

lave
s su

ndhedsundersøgelse hvis s
ummen 

overstig
er 30.000 kr.

Sundhedsundersøgelse max. 
14 dage gammel 

ved Livsfo
rsikring over 30.000 kr. og ve

d 

uanvendelighed og sy
geforsikringer undtagen 

akut operation. Røntgen ved uanvendelighed 

på 60.000 kr. og derover og liv
sforskring på 

100.000 kr. og derover.

Medicin givet direkte på klinikken 
Dækkes.

Ja, m
edicin som dyrlæ

gen anvender under 

en konsultation og under behandling på en 

klinik eller hospital.

Dækket hvis d
et er receptpligtigt.

Dækningsberettiget.

Udleveret medicin

Dækkes, hvis r
eceptpligtigt. In

gen separat 

maxim
al dækningssum.

Ja, m
edicin som dyrlæ

gen udleverer til 

efterbehandling.

Dækket hvis d
et er receptpligtigt.

Receptpligtig m
edicin er dækningsberettiget.

Dækning af laboratorieudgifter
Dækkes, dog dækker vi 

ikke prøvetagning og 

analyse
 til b

estemmelser af 
antisto

ffer eller 

antisto
ftite

r.

Nej.

Dækket.

Laboratorieudgifter i re
lation til s

ygdom er 

dækningsberettiget.

Genoptræning

Tegnes se
lvstæ

ndigt so
m et tilv

alg.  

Forsikringen ersta
tter med op til 5

.000 kr. 

pr. fo
rsikringsår, til

 genoptræning af
 din hest, 

hvis d
en er blevet behandlet for halthed,

bevægelsesforsty
rrelser og ry

gsygdomme. 

Forsikringen kan kun tegnes til 
Safe  

Sygeforsikring.

Nej.

Dækkes ikke.

Ikke dækningsberettiget.

Kiropraktik og osteopati so
m supplement til 

behandling af
 diagnostice

rede haltheds- o
g 

ryglidelser er dækningsberettiget.

Max. årlig erstatning 

31.635 kr. eller 63.271 kr.

32.022 kr. eller 55.195 kr.

45.000 kr. fo
r syg

edækning I o
g  2

5.000 kr. 

for syg
edækning II.

Bronze: 
10.000 kr. Sølv: 3

2.000 kr.  

Guld: 64.000 kr. Akut operation: 32.000 kr. 

Senior: 15
.000 kr.

Max. og minimumsalder ved  

nytegning

Kan tegnes fra
 2 levedøgn til o

g m
ed det år 

hesten fyld
er 15

 år. In
gen max a

lder på 

indtegning på ve
teranforsikring.

Maksimum 12 år.

Minimum 9 uger.

Minimum 9 dage maxim
um 15 år (20 år for 

islæ
ndere).

Minimumsalder: Fr
a fo

ster ve
d 70 dage. 

Max. 
alder 16

 år for heste, 18
 år for isla

ndske 

heste. Senior Min. 16
 år og m

ax. 
20 år.

Alder ved ophør 

Livsla
ng sy

geforsikring.

Livsfo
rsikring 22 år. 

Sygeforsikring 18
 år.

Sygeforsikring ophører ve
d 22 år for islæ

ndere 

16 år for an
dre. Ø

vrige dækninger ophører 

ved 24 år for islæ
ndere og 22 år for an

dre.

Alle forsikringer er liv
slange.

Rabat

10% rabat ve
d medlemsskab af r

ideklub 

under DRF, H
estens Værn eller Dyreværnet. 

Samlerabat ve
d flere heste.

5-15 % til P
luskunder.

På liv
sforsikringen hvis d

er er tegnet flere 

forsikringer.

På liv
 og uanvendelighed ved flere heste.

Rabat ve
d medlemskab af F

jordheste- 

foreningen og Fr
ederiksborg H

esteavls
- 

foreningen.

Kontakt

7010 1065

www.agria.d
k

Tlf: 3
5 47 70 41 Man-tors: 8

.30-16.00

www.almbrand.dk/produkter/ 

familie-og-frit
id/hesteforsikring/

Police 44 20 45 40 • Skade 46 33 10 35

www.tryg
.dk

3315 3970

www.kdh.dk

Kilde: O
venstående forsikringsselskaber. O

versigten kan findes på dyrla
egen.nu som digital ve

rsion og so
m PDF. V

i tager forbehold for eventuelle tryk
fejl.  

Opdateret januar 2021.
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Sygeforsikring 

KAT
Agria Dyreforsikring

Dyrekassen Danmark

ETU Forsikring

Gjensidige Forsikring 

Topdanmark

Tryg

Sygeforsikring 

Afhænger af race, årlig dækning og selvrisiko. Forsikrer  

du før katten fylder 4 mdr. får du vores bedste dækning  

– Agria Altid Katteraceforsikring. Den inkluderer udvidet 

tanddækning fx fe
jlbid, persisterende mælketænder  

og højere dækningssum til FORL, medfødte sygdomme/

skjulte fejl, genoptræning, udvidet leddækning og  

plastikoperationer. Alle sygeforsikringer dækker kejsersnit,  

fødselshjælp og udleveret receptpligtig medicin uden  

separat maximal dækningssum. Priseksempler (hvis  

forsikret før 4 mdr.): Huskatteforsikring fra 73 kr. per  

måned, Hellig Birmaforsikring fra 103 kr. per måned.

1.041 kr. per år.

Pris fra
 1417 kr. årligt. Prisen varierer efter 

valgt dækning. Mulighed for at tilvælge en 

udvidet dækning indenfor 6 måneder. 

Prisen afhænger af kattens race, alder og 

bopæl, samt hvilket dækningsomfang der 

vælges. Pris på Gulddækning fra 1.404 kr. 

inklusiv bl.a. udleveret medicin, dækning 

for tandsygdomme og genoptræning.

1.074 kr. per år.

Fra 710 kr. ved fx 3 år gammel, kastreret 

hankat af blandet race (huskat), villa i  

Roskilde. Sum 20.271 kr. Selvrisiko  

2.027 kr. Inkluderer adgang til  

dyrlægehotline via video. 

Mulighed for tilvalgsdækninger

Tryghedsforsikring, avlsforsikring, livsforsikring.

Nej.

Der kan tilvælges en samlet udvidet  

dækning: udvidet tandbehandling, arvelige 

ledsygdomme samt sumforhøjelse af  

receptmedicin. Pris afhænger af dækning.

Platindækning (bl.a. medicin ved kronisk 

sygdom, kiropraktor, guldimplantat og  

livsforlængende medicin). Pasning ved 

ejers syg
dom.

Sygeforsikring Plus (Udleveret medicin og 

genoptræning) og Livsforsikring.

Ja, Tænder og Medicin, Fysisk  

Behandling m.v., M
ed på Rejse,  

Pasning og Livdækning.

Selvrisiko 

Du kan vælge fast selvrisiko på 747 kr., 1.18
9 kr.  

eller 2.294 kr. samt variabel selvrisiko på 10 eller 20%. 

Agria dækker så henholdsvis 90 eller 80% af dyrlæge- 

udgifterne, der overstiger den faste selvrisiko.  

Ved skadesfrie år er der mulighed for at optjene  

selvrisikobonus på op til 900 kr.

Dækker 80%, derefter 736,00 kr. i se
lvrisiko.

Fast selvrisiko på enten 869 kr. eller 

1738 kr. Der kan også tilvælges en 

variabel selvrisiko på 15%.

18% af udgiften, ingen minimums- eller 

grundbeløb.

Der er en fast selvrisiko på 750 kr.  

Derefter dækkes 90%.

Fast selvrisiko på 844, 1.351 eller 2.027 kr.  

Dækker herefter 90%.

Selvrisikoperiode

125 dage på den almindelig sygeforsikring og 135 dage  

på Agria Altid Katteraceforsikring (kan kun tegnes til 

katte, 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 selvrisikoperiode.

120 dage.

Selvrisikoperiode 120 dg. 

Krav

ID-mærkning. Gyldig vaccine. Dyrlægeattest, hvis katten 

er over 6 år gammel eller importeret og har været i Dan-

mark under 4 måneder.

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 

Dækkes. Depotmedicin dækkes også.

Ja, gælder også allergivacciner. Intet maks. beløb.

Dækkes.

Ja.

Intet max. beløb.

Intet max. beløb.

Udleveret medicin

Receptpligtig medicin dækkes op til maximumsbeløbet  

på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).

Nej.

Receptlipligt medicin er inkluderet i  

sygeforsikringen.

Ja, dækket til b
rug i op til 6 måneder ved 

Gulddækning og op til 12
 måneder ved 

Platindækning.

Dækket under Sygeforsikring Plus  

– max dækning 2.193 kr. per år.

3.379 kr. per år inkl. halskrave,  

forbindingsmaterialer og støttebind.  

Ingen selvrisiko på medicin. Er en del af 

tilvalget: Tæ
nder og Medicin.

Dækning af laboratorieudgifter

Dækkes. Ingen separat maximal dækningssum eller  

begræsning ved kroniske sygdomme.

Ja.

Dækket uanset valgt dækning.  

Ingen separat dækningssum.

Ja.

Intet max. beløb.

Intet max. beløb.

Genoptræning

Dækkes, hvis der er tegnet Agria Altid Katteraceforsikring 

med op til 3.000 kr. årligt. Dækker svømmetræning,  

fysioterapi og vandløbebånd.

Ja, to genoptræningsforløb i kattens liv e
r inkl. i  

sygeforsikringen, herunder massage, kiropraktik,  

fysioterapi, waterwalker, laser og akupunktur.

Genoptræning er inkluderet i  

sygeforsikringen.

Ja.

Dækket under Sygeforsikring Plus  

– max dækning 3.657 kr. per år.

Ved tilvalg af Fysisk Behandling m.v.  

5.066 kr. per år til genoptræning.  

Ingen selvrisiko.

Max. årlig erstatning 

Agria Altid Katteracesygeforsikring (forsikring til  

katte under 4 mdr.) 26.465 kr. eller 47.638 kr. Der er  

mulighed for tilkøb af yderligere 21.173 kr. i løbet af  

forsikringsåret, hvis den lave dækningssum er valgt.  

Agria Sygeforsikring (forsikring til katte over 4 mdr.)  

24.117 kr. eller 42.206 kr.

30.885,00 kr. Summen indeksreguleres årligt.

45.000 kr. per år med vores Gulddækning 

og 22.500 kr. per år med vores sølv  

dæking.

25.000 kr. ved GuldKat og 35.000 kr.  

ved udvidelse til PlatinKat.

30.088 kr. Indeksreguleres hvert år.
20.271 kr. eller 31.533 kr.  

Summen nedskrives ikke for ældre katte.

Max. og minimumsalder  

ved nytegning

Minimum 6 uger, ingen øvre aldersgrænse.

min. 12 uger – ikke fyldt 7 år. Dyrlægeattest hvis katten 

er fyldt 5 år.

minimum 8 uger – maksimum fyldt 9 år. 

Hvis vi overtager forsikringen fra andet 

selskab, er der ingen max alder.

Raske katte over 3 måneder.  

Ingen max alder for indtegning.

Min. 8 uger og max. 6 år.

Du kan få din kat forsikret hos Tryg
 uanset 

alder. Livdækning tilbydes ikke til katte, 

der er fyldt 12 år.

Alder ved ophør 

Livslang dækning. Du har samme forsikringssum hele  

kattens liv.

Livsvarig. Samme dækning hele kattens liv.

Forsikringen er livsvarig. 

Forsikringen har livsvarig dækning.
Livsvarig sygeforsikring. Livdækning  

udløber når katten fylder 12 år.

Livsvarig sygeforsikring. Livdækning  

udløber dog, når katten fylder 13 år.

Rabat

20% killingerabat, hvis forsikring tegnes før katten fylder 

4 mdr. Rabat ved medlemskab af bl.a. Jyra
k, Darak,  

Racekatten og Dyreværnet.Rabatter til o
pdrættere under 

Felis Danica. Samlerabat ved flere katte.

10% killingerabat hvis katten er under 16 uger.  

10% rabat ved flere end 4 katte, hunde eller heste.  

10% rabat ved medlemskab af Kattens værn.

Der kan opnås rabat som totalkunde  

ved ETU. Der gives også rabat, hvis man 

har sundhedspakke ved en af vores  

samarbejdende dyrlæger. Se dem på  

vores hjemmeside eller kontakt os.

Visse tilvalgsdækninger gratis for  

medlemmer af Dyrenes Beskyttelse.

Samlerabat ved flere forsikringer.
Tryghedspakkerabat (Samlerabat) ved  

køb af flere forsikringer, se Tryg.dk.

Kontakt

7010 1065

www.agria.dk

6357 1111

www.dyrekassen.dk

7472 8600

www.etuforsikring.dk

Find os også på FB og IG!

7010 9009  

www.gjensidige.dk

70 13 7-9-13 

www.topdanmark.dk

7011 2020

www.tryg.dk/kat
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Øg dit salg, få flere tilmeldinger til dine events og webinars  
eller spred dine budskaber med værdiskabende advertorials  
på Dyrlaegen.nu. 

En advertorial er en annonce – iklædt redaktionelt indhold. 
Formatet har derfor en unik evne til at skabe blikfang, appellere 
til din målgruppes interesse, øge dine budskabers troværdighed 
og sende relevante leads til dit website. 

Advertorial på Dyrlaegen.nu* (Max 2.500 anslag):  15.995 kr.
*Synlig i ét år eller efter aftale. 

Tilkøb 
Har du brug for hjælp til at udarbejde en værdiskabende  
advertorial, der fanger og fastholder netop din  
målgruppes interesse? 

Hos JJ Kommunikation har vi mere end 10 års erfaring  
med udarbejdelse af redaktionelt indhold, der kan  
mærkes på bundlinjen.
Udarbejdelse af advertorial (Max 2.500 anslag): 5.995 kr. 

Materiale info
Advertorial i Word-dokument  
(Maks. 2.500 anslag).

1-3 billeder  
(Min. 1200 x 628 px).

Link til landingpage  
(Efter eget ønske).
Virksomhedens: Navn, adresse,  
kontaktoplysninger og website.

Advertorials på Dyrlaegen.nu 

Din virksomhed skal være synlig dér, hvor din målgruppe er  
– nemlig på Facebook. 

Når du køber en advertorial på Dyrlaegen.nu, får du GRATIS 
med i købet 3 organiske opslag på DYRLÆGENS Facebook-side  
– umiddelbart efter udgivelse af advertorial. 

Her eksponeres dit indhold for mere end 1.700 dyrlæger,  
veterinærsygeplejersker og veterinærstuderende.  

Du øger din synlighed, skaber engagement,  
får mere trafik og flere relevante leads. 
Synlighed på DYRLÆGENs Facebook  
– 3 organiske opslag: GRATIS*
*Ved køb af advertorial.

Materiale info
1-3 billeder, videoer eller GIFs  
(Min. 1200 x 628 px).

Brandet indhold på Facebook 

Indhold

dyrlaegen.nu

Advertorial

Forsikringsoversigt

+14.500
unikke brugere

+25.500
Visninger

+1.919
likes

+1.997
følgere

A
D

V
ER

TO
R

IA
LS

  P
Å

 W
EB

Advertorial – brugerrejse  
yourlogo

Brandet 
indhold på 
Facebook

Advertorial på  
Dyrlaegen.nu 

Order

Tekst

DYRLÆGEN
Tidsskrift

Billede eller video

Tekst + link

Advertorial

dyrlaegen.nu

Annonce

Din  
landingpage 
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