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Agria Dyreforsikring har forsikringsløsninger for alle hester. Forsik ringene er 
utformet slik at du kan sette sammen den forsikringen som passer deg og hesten 
din best. Vår ambisjon er at dere begge skal få det trygt og godt i fremtiden. Våre 
forsikringsagenter på hest hjelper deg gjerne med å finne den beste forsikringen 
for akkurat deg og din hest, kontaktopplysninger finner du på baksiden. I denne 
brosjyren finner du kortfattet informasjon om våre forsikringsløsninger som er 
aktuelle for deg som oppdretter eller som eier av føll. Vil du lese mer om de ulike 
forsikringene, eller se de fullstendige vilkårene, er du velkommen til å besøke oss 
på www.agria.no eller kontakte oss på 815 20 005. 

Forsikringer for avl og oppdrett Agria Foster- og føllforsikring gir 
trygghet for føllets fremtid 
Agria Foster- og føllforsikring gir en 
fullstendig trygghet for det ufødte føllet. 
Forsikringen kan tegnes på drektig hoppe 
allerede fra den 40. drektighetsdagen til 
og med 30 dager før beregnet følling. 
Forsikringen gjelder helt frem til føllet er 30 
dager, og er den beste forsikringsbeskyttelsen 
du kan tegne for det ufødte føllet. 
Forsikringen erstatter veterinærkostnader 
ved sykdom eller skade med opp til 100 000 
kroner. Du kan også få erstatning for dine 
bedekningskostnader
•  ved dokumentert kasting
•  ved dødfødt føll
•  ved uteblitt foster etter bevist drektighet

•  ved hoppas død
•  for føll som dør eller må avlives innen 
 30 dager etter fødsel
Har du drektighetsbekreftelse fra veterinær, 
er denne gyldig i 24 timer for bruk til 
forsikringen.

Føllet er beskyttet med hoppas 
forsikring i 30 dager
Med hoppas veterinærforsikring i Agria har 
føllet en forsikring for veterinærkostnader 
de første 30 dagene etter fødsel. Dette gjelder 
dersom hoppa har Agria Veterinærforsikring 
eller Agria Løpshest Veterinærforsikring. 
Denne beskyttelsen kan gi erstatning 
ved veterinærbehandling med opp til 
20 000 kroner.

Forsikringer for ditt foster/føll

VÅRE FORSIKRINGER

• Agria Veterinærforsikring

• Agria Løpshest  

   Veterinærforsikring

• Agria Begrenset 

 Veterinærforsikring

• Agria Liv

• Agria Ulykke Liv 

TILLEGGSFORSIKRINGER

• Agria Halthet

• Agria Spesial

• Agria Avl Bruksverdi

• Agria Løpshest Bruksverdi

• Agria Foster- og føllforsikring

• Agria Ekstra

• Agria Hingsteavbrudd

Foto: Solveig Holte
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Når skal du tegne en egen 
forsikring for føllet?
Allerede fra føllets andre levedag kan du 
forsikre det med en individuell forsikring. 
Har du verken dekningen i Agria Foster- 
og føllforsikring, Agria Veterinær eller 
Agria Løpshest Veterinær på hoppa, er det 
best å tegne ny forsikring så fort som mulig. 
Forsikringen vil ha en karenstid på 8 dager 
fra nytegning for sykdom. Hvis du derimot 
har en av de ovennevnte løsningene, bør 
du tegne ny forsikring innen føllet er blitt 
22 dager for å få best mulig forsikring ved 
overlapping og dermed karensfritak. Hos 
Agria betaler du en lavere premie inntil 
hovedforfall det året hesten blir 3 år. Agria 
tilbyr også en gunstig forsikring mot skjulte 
feil – Agria Ekstra.

Agria Veterinærforsikring med 
tilleggsforsikringen Agria Halthet
Forsikringen dekker undersøkelse og 
behandling utført av veterinær på grunn av 
sykdom eller skade. I forsikringen inngår 
også sykebeslag opp til 5 000 kroner per 
forsikring når veterinær har ordinert dette. 
Legger du til Agria Spesial får du i tillegg 
erstatning for blant annet foreskrevet og 
utlevert medisin, bandasjemateriell samt 
veterinærens reiser.

Agria Liv kombinert med 
Agria Bruksverdi
Forsikringen åpner for erstatning hvis 
hesten din
•  blir så syk eller skades så alvorlig at den 
 dør eller må avlives
•  forsvinner
•  mister sin bruksverdi som ride- 
 eller brukshest 

Agria Avl Bruksverdi
For deg som bruker din hoppe eller hingst i 
avl kan vi tilby en bruksverdiforsikring som 
gir erstatning hvis hesten taper sin bruksverdi 
som avlshest. 

For avlshoppe:
Forsikringen dekker forsikringssummen hvis 
hoppa blir så syk eller skadet at hun ikke 
lenger kan brukes som avlshoppe på grunn 
av blant annet følgende:
•  traumatiske bedeknings- og fødselsskader,
 livmordreining, hyperlipemi, feilleie,
 svulstsykdommer, sårskader og abscesser, 
	 traumatiske	frakturer/fissurer,	wobbler	og	
 ataksi, kolikk, transportsyke og lunge- og 
 bihulebetennelse.

For avlshingst:
Forsikringen dekker forsikringssummen
hvis hingsten mister sin bruksverdi som 
avlshingst eller får nedsatt fertilitet på grunn 
av sykdom eller skade. Forsikringen kan 
også gi rett til en delerstatning ved nedsatt 
fertilitet, beløpet vil samsvare med hvor stor 
grad fertiliteten er nedsatt.

Agria Hingsteavbrudd
Agria Hingsteavbruddsforsikring dekker tapt 
inntekt ved et avbrudd i stutterivirksomheten. 
Den gjelder hvis veterinær setter bruksstopp 
på grunn av smittsom sykdom, eller om 
hingsten dør eller blir så alvorlig skadet at 
den ikke kan brukes i virksomheten.

Tips og råd på nettsiden
På	www.agria.no	kan	du	lese	mer	om	våre	
forsikringer. Her har Agria samlet tips 
og råd for hesteeiere. Du kan blant annet 
lese om:
• Den drektige hoppa
• Føllingen
• Det nyfødte føllet
• Tiden etter følling

Agria har også et bildegalleri der du kan 
legge opp bilder av ditt nyfødte føll.
Følg oss også på facebook og Instagram 
@agrianorge

AGRIA EKSTRA – BESKYTTELSE MOT SKJULTE FEIL

Agria Ekstra er en beskyttelse mot skjulte- og medfødte feil og inngår når du forsikrer 
føllet før det er 30 dager i Agria Liv med Agria Bruksverdi og Agria Veterinærforsikring 
med Agria Halthet. Med Agria Ekstra får du, i tillegg til den ordinære beskyttelsen i 
forsikringen, erstatning for skjulte- og medfødte feil. Denne ekstra beskyttelsen gjelder 
hele hestens levetid så lenge den forblir forsikret med denne kombinasjonen uten 
avbrudd. 

Med skjulte feil menes feil som var til stede når du tegnet eller forbedret forsikringen, 
men som da ikke var synlige eller kjente. Det vil si en feil som verken hesteeier eller 
veterinær kunne vite om. Hvis feilen derimot kunne ha blitt oppdaget ved en eventuell 
veterinærkontroll før forsikringen ble tegnet, eller oppstår under karenstiden, er det ikke 
en skjult feil.

Forsikringer for deg som er oppdretter

Foto: Anne Mari Sønsteby
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Vi i Agria Dyreforsikring forsikrer dyr for at de skal kunne få den pleie de 
behøver. Med kunnskap og engasjement arbeider vi for at dyrene skal være 
friske og ha det bra. Agrias skadeavdeling består i stor grad av dyrepleiere 
som innehar god kunnskap om skader på små og store dyr. Vi hjelper deg 
med å finne en forsikring som passer deg og hesten din. Ring en av våre 
forsikringsagenter på hest i dag, kontaktopplysninger finner du på baksiden.
Du når oss via www.agria.no eller ved å ringe vårt kundesenter på 
815 20 005. Våre åpningstider er mandag til fredag 08.00 til 17.00.

Som de første terapihestene i Bergen reiser 
de rundt på sykehjem og eldresentre for å 
spre glede. Med sine knappe 70 centimeter 
på strømpelesten er Speedy og Junior blitt en 
ettertraktet duo. Da matmor Yvonne var 16 år 
så hun et bilde av en amerikansk miniatyrhest 
som reiste rundt på eldresentre for å gi kos 
og omsorg. Yvonnes drøm om å gjøre det 

samme ble endelig realisert i sommer da hun 
hentet de to brødrene Junior og Speedy hjem 
til Loddefjord fra Spania. Nå bruker Yvonne, 
Junior og Speedy fritiden sin på å besøke 
sykehjem som terapihester, og barnehager for 
å gi barn kunnskap om dyr. Dette er to herlige 
hester som har gitt mye glede til de som 
trenger det litt ekstra.

Agria Dyreforsikring står bak kampanjen 
Norges Dyrehelter

Med Norges Dyrehelter ønsker vi å berømme dyrenes innsats i samfunnet. 
Vi ser etter gode eksempler på hvordan dyr gir oss trygghet og omsorg i 
hverdagen og som daglig utgjør en forskjell for både mennesker og andre dyr. 

En av ukesvinnerne i 2014 var miniatyrhestene Speedy og Junior



Følg oss på

@agrianorge
 

www.agria.no

Anbefalt av:

Agria Dyreforsikring Org nr NO 992 489 502 | Postboks 5080, 8608 Mo i Rana | Tel 815 20 005,

Faks 815 20 035 | Agria International Försäkring AB Org nr 515406-0542 | Box 70306,

107 23 Stockholm, Sweden

Våre forsikringsagenter på hest:
Bergen Arne Hamre 911 05 640 | Jessheim Anja Huserbråten 977 33 121 | 

Kristiansand Elizabeth Nordhammer 997 54 808 | Mo i Rana Heidi Bråten 952 20 267 | 

Møre Aasa Kristin Sandøy 413 35 969 | Nesodden Cecilia Wallin 900 78 083 | 

Oslo Mariann Christoffersen 900 53 731 | Trondheim Sissel Hvitsand 920 80 698
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