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Min trygghet...



Riktig forsikring gir ekstra trygghet
 
Agria har forsikringer for alle hester – og for alle hesteeiere. Hos oss har du store 
valgmuligheter når det gjelder forsikringsbeløp, dekningsomfang og egenandeler. Ved å 
kombinere ulike valg kan du påvirke omfanget av din forsikringsbeskyttelse og dermed 
også hvor mye du vil betale for forsikringen.



Egenandel 
Egenandelen er den delen av kostnaden du betaler selv. Egenandelen for veterinær-
forsikringene består av en fast og en bevegelig del og du kan selv påvirke din 
forsikringspremie ved å velge mellom våre to faste egenandeler. En høyere fast 
egenandel vil gi lavere premie, men innebærer at du må betale en større del av 
veterinærregningen selv. Du kan velge mellom:

• Kr. 1 800,- 
• Kr. 4 300,- 

Den bevegelige egenandelen er 25%. Den faste egenandelen betaler du bare én gang i 
løpet av en egenandelsperiode som er på 125 dager regnet fra og med dagen for det 
første veterinærbesøket som du søker erstatning for. Dersom hesten har flere 
veterinærbesøk i denne perioden, betaler du altså bare den faste egenandelen én gang. 
Den bevegelige egenandelen trekkes ved hver erstatningsbar kostnad. 

VETERINÆRFORSIKRING 
– mange valgmuligheter 
En veterinærforsikring kan gi deg erstatning for dine kostnader når en 
veterinær undersøker og behandler din hest for en sykdom eller skade. Du kan 
velge mellom en årlig forsikringssum på 50 000 kroner eller 100 000 kroner. 
Du kan selv påvirke omfanget av din forsikringsbeskyttelse ved å velge 
mellom flere ulike forsikringer, tilleggsforsikringer og forsikringssummer.

Eksempel på egenandels beregning hest
Produkt: Agria Veterinærforsikring 
Fast egenandel: 1 800 kr
Bevegelig egenandel: 25 %

Dyrlegeregning 15 000 kr
÷ Fast egenandel ÷1 800 kr
 13 200 kr
÷ Bevegelig egenandel 25%  ÷3 300 kr
Agria erstatter 9 900 kr

Agria erstatter

Du betaler



Agria Veterinærforsikring
Agria Veterinærforsikring er vår mest omfattende veterinærforsikring. Forsikringen kan 
tegnes fra hestens andre levedøgn til og med det året den fyller 15 år. Den varer så hele 
hestens liv. Forsikringen omfatter også føll til forsikret hoppe de første 30 dagene etter 
fødsel opp til 20 000 kroner.

Forsikringen har unntak for halthet, bevegelsesforstyrrelser, ryggsykdommer samt skader på 
ledd, ligamenter og sener. For å få dekning for dette må tilleggsforsikringen Agria Halthet 
tegnes.

• Varer livet ut
• Velg blant ulike egenandeler og forsikringssummer
• Omfatter sykebeslag ved forfangenhet og hovlidelser opp til 5 000 kroner per 
 forsikringsår
• Omfatter MR-, CT- og scintigrafriundersøkelse ved forhåndsgodkjennelse av Agria



Tilleggsforsikringer til Agria Veterinærforsikringen

Agria Halthet
Ved å tegne Agria Halthet i tillegg til Agria Veterinærforsikring kan du få dekket 
kostnadene dine når en veterinær undersøker og behandler din hest på grunn av:

• Halthet, bevegelsesforstyrrelser og sykdommer i ryggvirvler 
• Skader på ledd, sener, gaffelbånd, ligamenter, seneskjede og bursa
• Benkorrigering
• Osteokondrale fragment, såkalte «løse benbiter», ved tegning av forsikring før de 
 har begynt å utvikle seg

Agria Pluss
Kan tegnes som et tillegg til Agria Halthet. Forsikringen kan gi erstatning opp til 
10 000 kroner per forsikringsår for følgende behandlinger:

• Kiropraktikk
• Sjokkbølgebehandling
• AKS, IRAP og PRP

Agria Spesial
Dersom hestens sykdom eller skade blir erstattet av grunnforsikringen vil du med 
Agria Spesial også få dekning for:

• Reseptbelagte legemidler ordinert, utlevert eller foreskrevet av veterinær
• Bandasjemateriell opp til 3000 kroner per forsikringsår ved åpen sår- eller hovskade
• Veterinærens reisekostnader opp til 1000 kroner per behandlingstilfelle
• Sekundær veterinærs reisekostnader opp til 10 000 kroner per forsikringsår. Dersom 
 det kreves mer kompetanse fra annen veterinær ved kolikk, sårskade eller fraktur/fissur
• Tilsyn fra veterinær ved transport av syk eller skadet hest
• Avliving og destruksjonskostnader



Agria Løpshest Veterinærforsikring
Agria Løpshest Veterinærforsikring er vår mest omfattende forsikring til aktive trav-, 
galopp- og montèhester. Du kan se eksempler på skader og sykdommer som kan dekkes 
under. Forsikringen kan også gi erstatning for operasjon av OCD, såkalte «løse 
benbiter», dersom hesten har vært sammenhengende forsikret med Agria Veterinær-
forsikring med tillegget Agria Halthet siden før bitene utviklet seg (6 eller 12 måneders 
alder). 

Forsikringen har unntak for halthet, bevegelsesforstyrrelser, ryggsykdommer samt skader 
på ledd, ligamenter og sener samt visse luftveislidelser. 

• Varer livet ut
• Velg blant ulike egenandeler og forsikringssummer
• Omfatter sykebeslag ved forfangenhet og hovlidelser opp til 5000 kroner per forsikringsår

   Eksempler på skader og sykdom som kan dekkes av Løpshest Veterinærforsikring:

• Sårskader og absesser
• Traumatiske frakturer og fissurer
• Muskelskader
• Bakterielle leddbetennelser
• Hovlidelser
• Hjertelidelser
• Magesår
• Kolikk

• Svulster
• Øyelidelser
• Krysslammelse
• Lymfangitt
• Transportsyke
• Lungebetennelse
• Bihulebetennelse
• Infeksjonssykdommer

Tilleggsforsikring til Agria Løpshest Veterinærforsikringen

Agria Spesial
Dersom hestens sykdom eller skade blir erstattet av grunnforsikringen vil du med 
Agria Spesial også få dekning for:

• Reseptbelagte legemidler ordinert, utlevert eller foreskrevet av veterinær
• Bandasjemateriell opp til 3000 kroner per forsikringsår ved åpen sår- eller hovskade
• Veterinærens reisekostnader opp til 1000 kroner per behandlingstilfelle
• Sekundær veterinærs reisekostnader opp til 10 000 kroner per forsikringsår. Dersom 
 det kreves mer kompetanse fra annen veterinær ved kolikk, sårskade eller fraktur/fissur
• Tilsyn fra veterinær ved transport av syk eller skadet hest
• Avliving og destruksjonskostnader



Agria Begrenset Veterinærforsikring
Agria Begrenset Veterinærforsikring er et alternativ til deg som ønsker en mindre omfat-
tende forsikringsbeskyttelse. Forsikringen kan også tegnes til eldre hester, opp til 21 års alder.

Forsikringen kan gi erstatning ved følgende sykdommer eller skader:
• Traumatiske frakturer/fissurer oppstått i benvev som er fri fra tegn på artroseforandringer
• Akutte åpne sårskader
• Kolikk, maksimalt erstatningsbeløp er 50 000 kroner per forsikringsår
• Skader forårsaket av rovdyr
• Brannskader
• Mishandling/ytre traume som forårsaker fraktur/fissur eller åpne sår
• Tannfraktur opp til 5000 kroner. Frakturen må involvere kjevebenet

Tilleggsforsikring til Agria Begrenset Veterinærforsikringen

Agria Spesial
Dersom hestens sykdom eller skade blir erstattet av grunnforsikringen vil du med 
Agria Spesial også få dekning for:

• Reseptbelagte legemidler ordinert, utlevert eller foreskrevet av veterinær
• Bandasjemateriell opp til 3000 kroner per forsikringsår ved åpen sår- eller hovskade
• Veterinærens reisekostnader opp til 1000 kroner per behandlingstilfelle
• Sekundær veterinærs reisekostnader opp til 10 000 kroner per forsikringsår. Dersom 
 det kreves mer kompetanse fra annen veterinær ved kolikk, sårskade eller fraktur/fissur
• Tilsyn fra veterinær ved transport av syk eller skadet hest
• Avliving og destruksjonskostnader



LIVSFORSIKRINGER
En livsforsikring kan gi deg erstatning dersom hesten din dør eller må 
avlives som følge av skade eller sykdom eller hvis den forsvinner. 
Livsforsikringssummen skal tilsvare hestens markedsverdi og faststilles på 
bakgrunn av innkjøpspris og meritter.

Agria Liv
Med Agria Liv kan du få erstatning dersom hesten din:

• Blir så syk eller skades så alvorlig at den dør eller må avlives
• Forsvinner (under opphold i Norden)

Vi anbefaler å tegne Agria Bruksverdiforsikring i tillegg for å få den mest omfattende 
forsikringsbeskyttelsen til din ridehest. Denne kombinasjonen gir erstatning for bl.a. 
halthet, bevegelsesforstyrrelser og skader på skjelett, ledd, sener, ligamenter samt 
luftveissykdommer.

Tilleggsforsikringer til Agria Liv
Agria Bruksverdi
Du kan få erstatning hvis hesten din dør eller må avlives som følge av skade eller 
sykdom. Du kan også få erstatning hvis hesten varig mister sin bruksverdi som ride- 
eller brukshest, men kan leve videre. Forsikringen omfatter unntakene som finnes i 
Agria Liv, bl.a. halthet, bevegelsesforstyrrelser og skader på skjelett, ledd, sener, 
ligamenter samt luftveissykdommer.

Denne kan ikke tegnes av aktive trav-, galopp-, eller montèhester. Til disse kan vi tilby 
Agria Løpshest Bruksverdiforsikring.



• Sårskader og absesser
• Traumatiske frakturer og fissurer
• Muskelskader
• Bakterielle leddbetennelser
• Hovlidelser
• Hjertelidelser
• Magesår
• Kolikk

• Svulster
• Øyelidelser
• Krysslammelse
• Lymfangitt
• Transportsyke
• Lungebetennelse
• Bihulebetennelse
• Infeksjonssykdommer

Agria Avl Bruksverdiforsikring
Agria Avl Bruksverdiforsikring er et tilbud til deg som har avlshest. Ved å tegne denne 
kan du få erstatning opp til forsikringssummen hvis din avlshoppe blir så syk eller 
skadet at hun ikke lenger kan brukes i avl. Forsikringen omfatter tapt bruksverdi som 
følge av bl.a. traumatiske bedekning- eller fødselsskader, bekkenfraktur, svulst-
sykdommer, forfangenhet og hovlidelser.

For avlhingst kan du få erstatning dersom hingsten blir så syk eller skadet at han ikke 
lenger kan brukes i avl samt ved sviktende fertilitet.

Agria Ulykke Liv
Agria Ulykke Liv er en begrenset livsforsikring som omfatter følgende skader 
og sykdommer:

• Traumatiske frakturer oppstått i benvev som er fri fra tegn på artroseforandringer
• Akutte åpne sårskader
• Trafikkskader
• Skader forårsaket av rovdyr inkl. huggormbitt
• Brann
• Drukning
• Mishandling/ytre traume som forårsaker fraktur/fissur eller åpne sår
• Botulisme

Eksempler på skader og sykdom som kan dekkes av Agria Løpshest Bruksverdi:

Agria Løpshest Bruksverdiforsikring
Med dette tillegget får du den mest omfattende forsikringsbeskyttelsen. Du kan få 
erstatning hvis hesten din dør eller må avlives som følge av skade eller sykdom. Du 
kan også få erstatning hvis hesten varig mister sin bruksverdi som trav-, galopp- eller 
montèhest, men kan leve videre.

Forsikringen har unntak for halthet, bevegelsesforstyrrelser, ryggsykdommer, skade på 
ledd, sener og ligamenter samt visse luftveissykdommer og utviklingslidelser.



Agria Foster- og føllforsikring
Agria Foster- og føllforsikring gir en fullstendig trygghet for det ufødte føllet. 
Forsikringen kan tegnes på en drektig hoppe allerede fra 40. drektighetsdag til 
og med 30 dager før beregnet følling. Forsikringen gir erstatning for dine 
bedekningskostnader ved:

• Kasting av føll
• Dødfødt føll
• Uteblitt foster etter bevist drektighet
• Hoppas død
• Føll som dør eller må avlives innen 30 dager etter fødsel

Forsikringen vil også gi erstatning for dine kostnader opp til 100 000 kroner når en 
veterinær undersøker og behandler føllet. Forsikringen gjelder helt frem til føllet er 
30 dager gammelt.



Agria Ekstra er en beskyttelse mot skjulte feil og inngår når du forsikrer føllet ditt i 
Agria Liv med Agria Bruksverdi og Agria Veterinærforsikring med Agria Halthet før 
det er 30 dager gammelt.

Med Agria Ekstra får du erstatning for skjulte feil i tillegg til den ordinære beskyttelsen 
i hestens forsikring. Forsikringen kan også gi erstatning for klapphingstoperasjon. 
Denne ekstra beskyttelsen gjelder under hele hestens livstid så lenge den forblir forsikret 
i denne kombinasjonen uten avbrudd.

Med skjulte feil menes en medfødt sykdom eller skade som var til stede på 
tidspunktet for tegning eller forbedring av forsikringen, men som ikke var mulig å 
oppdage for verken eier eller veterinær før ved senere tidspunkt. Hvis sykdommen 
eller skaden derimot kunne ha blitt oppdaget ved en eventuell veterinærkontroll før 
forsikringen ble tegnet, eller under karenstiden, er det ikke en skjult feil.

• Inngår uten ekstra kostnad når føllet forsikres innen 30 dager etter fødsel i Agria Liv 
med Agria Bruksverdi og Agria Veterinærforsikring med Agria Halthet.

Optimal forsikringsbeskyttelse
Den mest optimale forsikringsbeskyttelsen får du dersom føllet har vært omfattet av 
Agria Foster- og føllforsikringen og får en individuell forsikring innen 30 dager etter 
det ble født. Føllet vil da ha vært forsikret siden fosterlivet og vil dermed ha dekning for 
såkalte skjulte og medfødte feil som er synlig fra fødselen av som f.eks. navlebrokk.

 Agria Ekstra





Greit å vite
Forsikringstanken er enkel; mange er med og deler på store og uforutsette 
kostnader. 

Når begynner forsikringen å gjelde?
Forsikringen begynner å gjelde så snart Agria har tatt imot og godkjent forsikrings-
søknaden, forutsatt at hesten er helt frisk. Forsikringen omfatter imidlertid ikke utgifter 
-i forbindelse med skade eller sykdom som oppstår i løpet av de første 20 dagene -
(karenstid). Føll har 8 dagers karenstid. I karenstiden dekkes skader hvor et akutt 
ytre traume forårsaker fraktur/fissur eller åpne sår, sykdom/skade forårsaket av 
trafikkulykker, brann eller drukning. 

Det er aldri for sent med trygghet
Også den eldre hesten kan du forsikre i Agria. Har hesten fylt 15 år kan den forsikres 
med Agria Begrenset Veterinærforsikring og Agria Ulykke Liv.

Når trenger Agria veterinærattest?
Ved tegning av Agria Halthet og/eller Agria Bruksverdi til en hest som er over 3 år 
kreves en veterinærattest som inkluderer en bøyeprøve av hesten samt longering dersom 
det er mulig. Det kreves også veterinærattest dersom hesten er importert fra andre land 
enn Sverige i løpet av de siste 12 månedene før tegning av Agria Veterinærforsikring. 
Ved visse livsforsikringssummer kan også en attest kreves.

Hva koster forsikringen?
Forsikringspremiens størrelse bestemmes av hva slags hest du har, hvor du bor, kjønn 
og alder. Du kan selv påvirke premien ved hjelp av de ulike alternativene for egenandel. 
Premien for din hest får du ved å ringe Agrias kundesenter eller en av våre 
forsikringsagenter. Du kan også gå inn på www.agria.no og regne ut premien selv via 
vår nettside.

Direkteoppgjør – for våre kunder!
De fleste klinikker og veterinærer i hele Norge har mulighet til å foreta direkte 
skadeoppgjør med Agria. Dette skjer i vår åpningstid, hverdager mellom 09-16. 
Et direkteoppgjør betyr at veterinæren sender journal og kvittering til Agria og at 
skadeoppgjøret blir gjort opp mens du venter - som regel i løpet av 20 minutter. 
Dersom saken kan gjøres som direkteoppgjør og den omfattes av forsikringen, betaler 
du kun egenandelen, i tillegg til evt. handelsvarekjøp, mens Agria betaler erstatningen 
direkte til klinikken.



Skadefrihet gir rabatt på din egenandel
Når hesten din har vært skadefri i minst to år fra du forsikret den hos Agria, kan du få
rabatt på din totale egenandel ved en eventuell skade. Antall skadefrie år regnes fra 
forsikringens hovedforfallsdag. Rabattens størrelse er avhengig av hvor lenge hesten 
din har vært skadefri. Du kan få 300 kroner per skadefritt forsikringsår og du kan 
maksimalt få 900 kroner i egenandelsrabatt. For at du skal kunne benytte deg av 
egenandelsrabatten må skadekostnaden overstige den faste egenandelen du har valgt. 
Når du har brukt egenandelsrabatten din en gang begynner dine skadefrie år fra null 
ved neste hovedforfallsdag.

Rabatter
Hvis du er medlem av en rideklubb tilknyttet Norsk Rytterforbund eller medlem av 
Islandshestforeningen kan du få rabatt på din forsikringspremie.

Samleavtale
Du som har minst tre hester forsikret hos Agria, kan tegne en samleavtale. Hver hest
er forsikret individuelt, og du kan velge den beskyttelsen du vil for hver hest. 
Samleavtalen gir deg en ekstra rabatt. Kontakt oss for å få mer informasjon.

Generelt
På www.agria.no finner du alle våre forsikringer og vilkår. Du kan også finne råd om 
hva du gjør ved skade. Du kan dessuten tegne forsikring eller få et prisoverslag. 

Slik får du tak i oss
Nøl ikke med å ringe, maile, fakse eller sende brev om du skulle ha synspunkter 
eller spørsmål om forsikringen. Vi er her for deg. Kontakt din forsikringsagent, 
ring oss på 24 12 40 00 eller gå inn på vår nettside www.agria.no

Mitt Agria er din personlige kundeside på nettet. Her kan du logge 
inn og få oversikt over dine forsikringsavtaler, forsikringsbevis, 
skadeoppgjør og betalinger. Det er mulig å endre dine 
kontaktopplysninger slik at vi lett kan komme i kontakt med deg. 
Du kan også melde inn skade digitalt. Alt du trenger å gjøre er å ta 
bilde av eller skanne inn dine kvitteringer og journaler og sende de 
inn via Mitt Agria. 

Logg deg inn via agria.no

Mitt
Agria

  ”Mitt Agria” – kundesider



     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 2016 var Terapihesten Ola Robin fra Røros
Ola Robin har jobbet som terapihest de siste 15 årene, der han har hjulpet både eldre og 
unge med alt fra plager ved CP og MS, til Asperger syndrom. Han har hjulpet slag-
pasienter og mennesker som har hatt ulike psykiske plager. Ola Robin er en skikkelig 
rutinert hest og har holdt på lengre enn noen av de andre hestene på Røros hestesport-
senter. Han har også blitt en favoritt for mange, og selv med sine 26 år er han aktiv og 
hjelper mennesker hver dag.

NORGES
DYRE-
HELTER



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 hunden din. Du 
når oss via www.agria.no eller ved å ringe vårt 
kundesenter på 24 12 40 00. Våre åpningstider 
er mandag til fredag 08.00 til 17.00. 

Agria Dyreforsikring Org nr NO 992 489 502 | Postboks 5080, 8608 Mo i Rana | Tel 24 12 40 00 | Faks 24 12 40 01  
Agria International Försäkring AB Org nr 515406-0542 | Box 70306, 107 23 Stockholm, Sweden

Følg oss på

@agrianorge
 

www.agria.no

Anbefalt av:


