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Agria i korte trekk
Agria Dyreforsikringer leverer komplette forsikringsløsninger
for alle typer hester. Våre forsikringspakker er satt sammen for
å dekke alle hestens behov og gir deg som hesteier en tryggere
hverdag. Ta gjerne kontakt med en av våre forsikringsagenter,
for å finne forsikringspakken som passer deg og din hest.

NYHET

Ingen øvre aldersgrense for å tegne
en veterinærforsikring

Om veterinærforsikringene
En veterinærforsikring kan gi deg erstatning for dine kostnader når en
veterinær undersøker og behandler hesten for en sykdom eller en skade.
Du kan velge mellom en årlig forsikringssum på 50 000 kr og 100 000 kr.
Tegn den forsikringen som passer for deg og din hest.
Alle våre veterinærforsikringer kan tegnes uavhengig
av hestens alder og varer livet ut.

Agrias veterinærforsikringer
omfatter dessuten kostnader til:
• Reseptbelagte legemidler
• Bandasjemateriell
• Veterinærens reise
• Avliving og destruksjon

Agria erstatter
Du betaler
Produkt: Agria Veterinærforsikring
Fast egenandel: 1 800 kr *
Bevegelig egenandel: 25 %
Dyrlegeregning
Fast egenandel
Bevegelig egenandel 25%
Agria erstatter

15 000 kr
÷1 800 kr
13 200 kr
÷3 300 kr
9 900 kr

* Den faste egenandelen betales kun en gang per 125
dager, uavhengig av hvor mange veterinærbesøk du
har har i løpet av denne perioden.

Egenandelen er den delen av
kostnaden du betaler selv
Du kan velge mellom 1 800 kr og
4 300 kr i fast egenandel. Den delen av
utgiftene må du selv dekke en gang per
125 dager. Av overstigende kostnader
betaler du kun 25 %.
Agria tar seg av resten.

Veterinærforsikring
En trygghet for
deg og din hest

Visste du at
haltheter utg
jør
40 % av skad
eutbetalingene
?

Premium veterinærforsikring
Vår mest omfattende forsikring. Agria
Premium dekker veterinærkostnader.
Denne forsikringen omfatter også behandling av haltheter. Til Agria Premium kan du
tegne tillegget Agria Pluss som dekker et
utvalg alternative behandlingsformer.
Medium veterinærforsikring
Et rimeligere alternativ, men som fortsatt
gir god dekning for rundt 50 sykdommer
og skader. Kan gi erstatning for blant
annet cushings/PPID, forfangenhet,
hjertesykdommernfeksjonssykdommer,
kolikk og bihulebetennelse

Minimum veterinærforsikring
Minimum dekker de mest akutte skadene
og sykdommene slik som kolikk,
sårskader og benbrudd.
Løpshest veterinærforsikring
Løpshest er den mest omfattende
forsikringen for aktive løpshester.

Livs- og
bruksverdiforsikringer
Forsikringen kan gi erstatning for ditt tap hvis din hest varig
mister sin bruksverdi som ride-, bruks- eller løpshest, dør eller
må avlives som følge av sykdom eller skade.

Premium Liv og Bruksverdi
Vår mest omfattende liv- og bruksverdiforsikring. Denne forsikringen omfatter
blant annet halthet, skader på ledd, sener
og ligamenter. Hvis hesten kan leve videre
med sykdommen/skaden vil det utbetales
delerstatning.
Medium Liv
En ren livsforsikring som gir erstatning
ved død eller avliving grunnet sykdom
eller skade. Kan kombineres med Premium
Liv og Bruksverdi for en mer omfattende
dekning.
Minimum Liv
Minimum dekker de mest akutte skadene
og sykdommene slik som kolikk,
sårskader og benbrudd.
Løpshest Liv og Bruksverdi
Dette er den mest omfattende liv- og
bruksverdiforsikringen for aktive
løpshester. Hvis hesten kan leve videre
med sykdommen/skaden vil det
utbetales delerstatning.

Andre forsikringer
for hesten
Foster- og føllforsikring
Foster- og føllforsikring er en kombinert
livs- og veterinærforsikring som
gir fullstendig trygghet for det ufødte
føllet og tiden etter fødsel. Denne
kan tegnes på en drektig hoppe allerede
fra 40. drektighetsdag til og med
30 dager før beregnet følling.
Den kan gi erstatning for dine bedekningskostnader ved kasting, uteblitt føll eller
hvis føllet dør grunnet sykdom, skade eller
medfødt feil innen 30 dager etter fødsel.
Forsikringen gir også erstatning for
veterinærkostnader hvis føllet blir sykt
eller skadet frem til 30 dagers alder.
Agria Ekstra
Forsikringen inngår kostnadsfritt hvis
hesten forsikres med Agria Premium
Liv- og Bruksverdiforsikring samt Agria
Premium Veterinærforsikring innen
30 dagers alder.
Med Agria Ekstra får du erstatning for
skjulte feil i tillegg til den ordinære
beskyttelsen i hestens forsikring.
Forsikringen dekker også
klapphingstoperasjon.

Avl Bruksverdi
Denne forsikringen kan tegnes som et
tillegg til Agria Premium Liv- og
Bruksverdiforsikring, Agria Løpshest Livog Bruksverdiforsikring eller
Agria Medium Liv. Den gir erstatning hvis
hoppa eller hingsten mister sin bruksverdi
som avlshest.

Gode rabatter
til gode kunder
Skadefrihet gir redusert egenandel
Hvis hesten din har vært skadefri i minst to år fra du forsikret den hos
Agria, blir din totale egenandel redusert ved en eventuell skade.
Medlemsrabatt
Hvis du er medlem av en rideklubb tilknyttet Norsk Rytterforbund eller medlem
av Norsk Islandshestforening, får du 5 % rabatt på din forsikringspremie.
Samleavtale
Har du minst tre hester forsikret hos Agria, kan du tegne en samleavtale.
Hver hest er forsikret individuelt, men samleavtalen gir deg en ekstra rabatt.

Direkte skadeoppgjør – for våre kunder!
De fleste klinikker og veterinærer i Norge har mulighet til å foreta
direkte skadeoppgjør med Agria. Det foregår slik at veterinæren
søker erstatning på dine vegne, Agria utbetaler erstatningsbeløpet
direkte til klinikken og du slipper å legge ut for den totale
veterinærregningen. Du står kun ansvarlig for din egenandel og
eventuelt de kostnader som ikke erstattes av forsikringen.
Henvendelser vil bli svart på i løpet av vår
åpningstid, alle hverdager mellom 9-15.

Ikke nøl med å
kontakte oss
... om du skulle ha synspunkter eller spørsmål
om forsikringen. Vi er her for deg.
- Ring oss på tlf.: 24 12 40 00
- Gå inn på vår nettside www.agria.no
- Kontakt en forsikringsagent
På www.agria.no finner du alle våre forsikringer.
Du får også oversikt over våre vilkår og kan motta
prisoverslag, samt finne råd om hva du gjør ved skade.
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