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Agria Dyreforsikring har forsikringsløsninger for alle hester. Forsikringene  
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. En av Agrias forsikringsagenter 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 forsikrings-
løsninger som er aktuelle for deg med aktive trav- og galopphester. Vil du 
lese mer om de ulike forsikringene, eller se de fullstendige vilkårene, er du 
velkommen til å besøke oss på agria.no eller kontakte oss på 815 20 005.

Agria Trav og Galopp
Har du forsikret din vinner?

Agria Løpshest Veterinærforsikring
Agria Løpshest Veterinærforsikring erstatter 
sykdom og skade med unntak av blant
annet halthet, bevegelsesforstyrrelser og 
visse luftveissykdommer. Forsikringen
dekker også sykebeslag opp til 5 000 kroner 
per forsikringsår ved visse diagnoser.
Føll til forsikret hoppe omfattes av Agria 
Veterinærforsikring med opp til 20 000
kroner under de første 30 dagene 
etter fødsel.

Agria Begrenset Veterinærforsikring
Ønsker du en forsikring som er mindre 
omfattende og dermed rimeligere enn
Agria Løpshest, kan denne forsikringen 
være et alternativ for deg. Agria Begrenset 
Veterinærforsikring erstatter undersøkelse og 
behandling utført av veterinær på grunn av:
•  Benbrudd
•  Akutte sårskader
•  Kolikk (maksimalt 50 000 kroner)
•  Trafikkskader
•  Rovdyrskader, inkl huggormbitt
•  Brann
•  Mishandling/ytre traume som forårsaker 
 fraktur/fissur eller åpne sår

VÅRE FORSIKRINGER

• Agria Veterinærforsikring

• Agria Løpshest  

   Veterinærforsikring

• Agria Begrenset 

 Veterinærforsikring

• Agria Liv

• Agria Ulykke Liv 

TILLEGGSFORSIKRINGER

• Agria Halthet

• Agria Spesial

• Agria Bruksverdi

• Agria Løpshest Bruksverdi

• Agria Foster- og føllforsikring

• Agria Ekstra

Veterinærforsikringer
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Agria Spesial 
Hesten din får en enda bedre beskyttelse hvis 
du tegner Agria Spesial i tillegg til din
veterinærforsikring. Dersom skaden erstattes 
av grunnforsikringen din får du med Agria
Spesial også dekning for:
•  veterinærens reisekostnader, opp til 
 1 000 kroner per behandlingstilfelle
•  medisin utskrevet på resept eller utlevert 
 av veterinær
•  tilsyn fra veterinær under transport av 
 syk eller skadet hest
•  kostnader for avliving og destruksjon 
•  kostnader for bandasjemateriell til åpne 
 sår- eller hovskader

Agria Løpshest Bruksverdi
Agria Løpshest Bruksverdi er en tilleggs-
forsikring som du kan tegne til Agria Liv 
og erstatter hele forsikringsbeløpet hvis 
hesten mister sin bruksverdi som trav-, 
galopp- eller montéhest på grunn av sykdom 
eller skade. Unntak i forsikringen er blant 
annet halthet, bevegelsesforstyrrelser og 
visse luftveissykdommer. Hvis hesten ikke 
lenger kan brukes som konkurransehest, 
men kan leve videre, kan du få utbetalt en 
delerstatning av beløpet som overstiger 
10 000 kroner.

Agria Liv
Med Agria Liv kan du få erstatning hvis 
hesten din:
•  blir så syk at den dør eller av 
 dyrevernhensyn må avlives
•  ved en ulykke blir så alvorlig skadet at 
 den av dyrevernhensyn må avlives i 
 umiddelbar tilknytning til ulykken
•  forsvinner (under opphold i Norden)

Unntak i livsforsikringen er blant annet 
halthet, bevegelsesforstyrrelser og kroniske
luftveissykdommer selv om hesten avlives 
av dyrevernshensyn.

Agria Ulykke Liv
Agria Ulykke Liv er et rimeligere 
forsikringsalternativ hvis du kun ønsker 
dekning for ulykkeshendelser. Forsikringen 
dekker forsikringssummen dersom hesten din 
dør eller bli avlivet på grunn av blant annet 
sårskader, benbrudd, brann- og trafikkskader.

Tilleggsforsikringer 

EKSEMPEL PÅ SKADER SOM AGRIA LØPSHEST ERSTATTER:

• Sårskader og abscesser
• Traumatiske frakturer/fissurer
• Muskelskader
• Bakterielle leddbetennelser
• Hovsykdommer
• Forfangenhet
• Hjertesykdommer
• Kolikk, magesår og øvrige mage- 
 og tarmsykdommer
• Komplikasjon ved kastrering
• Svulstsykdommer
• Mugg og andre hudsykdommer
• Spiserørforstoppelse

• Øyesykdommer
• Krysslammelse
• Ødem
• Neurologiske sykdommer
• Nyre/urinveissykdommer
• Nerveskader
• Lymfangitt
• Transportsyke/lungebetennelse
• Bihulebetennelse
• Infeksjonssykdommer

Livsforsikringer
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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.

Alle hestene er i dag «ansatt» hos Rytter-
korpset som er det ridende politi ved 
Spesialseksjonen i Oslo Politidistrikt. Det 
tar tid å bli en god politihest og mye krevende 
arbeid ligger bak disiplinen i gatebildet.

Rytterkorpset har mange varierte oppgaver 
fra synlig tilstedeværelse på gateplan til 

besøk i stallen fra barnehager. En viktig del 
av politihestenes hverdag er de myke møtene 
mellom hest og mennesker i gatene. 

Hestene bidrar til å skape trygghet og glede. 
Fra den lille barnehånda som vil klappe, og 
samfunnets vanskeligstilte som får lene hodet 
sitt til en varm hestekropp. 

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 Politihestene



Følg oss på

@agrianorge
 

www.agria.no

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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