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Hele livet...



Å forsikre din hund skal være trygt og enkelt. Agria tilbyr omfattende 
forsikringer for alle slags hunder, som gir trygghet i hele deres liv. 

Agria Veterinærforsikring kan gi erstatning for utgifter ved undersøkelse, behandling og 
pleie på grunn av sykdom, skade eller ulykke. Du kan velge mellom 30 000 kroner og 60 
000 kroner som høyeste forsikringssum per år. Forsikringssummen er den samme uansett 
hundens alder. Forsikringen dekker også reseptbelagte legemidler med opptil 3000 kroner.

Agria Alltid Veterinærforsikring er forsikringen for deg som forsikrer valpen før den 
fyller 4 måneder. I tillegg til dekningen i Agria Veterinærforsikring får du med dekning for 
rehabiliterende trening uten ekstra kostnad. Uregistrerte hunder og blandingshunder får i 
tillegg dekning for leddsykdommer på lik linje med registrerte hunder. Med Agria Alltid 
får du også dekning for skjulte feil som valpen hadde da den ble levert. Du kan velge 
mellom 30 000 kroner og 60 000 kroner som høyeste forsikringssum per. Så lenge du 
passer på å ha din hund forsikret med Agria Alltid, vil du beholde den samme gode
dekningen hele hundens liv. 

Agria Veterinærforsikring – mange valgmuligheter 
Agria Veterinærforsikring hjelper deg med å dekke en rekke veterinærkostnader. Du 
får erstatning for utgifter ved undersøkelse, behandling og pleie på grunn av sykdom, 
skade eller ulykke. For visse sykdommer og diagnoser gjelder spesielle regler. Du kan 
dessuten velge en rekke tillegg som utvider forsikringens dekning. Les mer om dette i 
forsikringsvilkårene. 



Egenandel 
Egenandelen består av en fast og en bevegelig del. Du kan selv påvirke prisen og hvilken 
kostnad du selv vil stå for ved å velge mellom våre faste og bevegelige egenandeler.
Velger du å betale en lavere premie, må du ta en større kostnad hos veterinæren. Du kan i 
fast egenandel velge mellom:

• Kr. 1 000,- 
• Kr. 1 500,- 
• Kr. 2 000,- 
• Kr. 4 000,- 

Eksempel på egenandelsberegning hund
Produkt: Agria Veterinærforsikring 
Fast egenandel: 1 500 kr
Bevegelig egenandel: 15 %

Dyrlegeregning 15 000 kr
÷ Fast egenandel ÷1 500 kr
 13 500 kr

÷ Bevegelig egenandel 15%  ÷2 025 kr
Agria erstatter 11 475 kr

Agria erstatter

Du betaler

  Priseksempler på hva Agria Veterinærforsikring erstatter

Diagnose Kostnad Agria dekker* Egenandel     
Skiveprolaps  22 000 kr  17 425 kr  4 575 kr 
Korsbåndskade  19 000 kr  14 875 kr  4 125 kr 
Livmorbetennelse  11 000 kr  8 075 kr  2 925 kr 
Keisersnitt  14 000 kr  10 625 kr  3 375 kr 
Lårbeinsbrudd  13 000 kr  9 860 kr  3 225 kr 
Fremmedlegeme i mage eller tarm**  9 000 kr  6 375 kr  2 625 kr 
Jurkreft  7 000 kr  4 675 kr  2 325 kr 

Eksemplene er tatt fra skademeldinger som har kommet inn til Agria Dyreforsikring. 
Dette er vanlige skadetilfeller som rammer flere hunder hver dag. 

* Agria Veterinærforsikring med 1 500 kroner i fast egenandel og 15 % bevegelig egenandel. 
** Fremmedlegeme i mage- og tarmkanalen, for eksempel en strømpe.

Den bevegelige egenandelen er 15 eller 25 %. Egenandelsperioden er på 125 dager.

Enkelt forklart: Jo høyrere premien er, desto mer får du erstattet etter veterinærbesøket. 



Agria Ulykke Veterinærforsikring er en begrenset veterinærforsikring for akutte skader og 
ulykker med forsikringssum på 30 000 kroner per forsikringsår. Du kan velge mellom 1 500 
eller 2 000 kroner i fast egenandel, og 15 eller 25 % i bevegelig egenandel.

Agria Flokk er en prisgunstig veterinærforsikring for deg som forsikrer ti eller flere hunder. 
Forsikringen dekker opp til 60 000 eller 90 000 kroner for flokken hvert år, uansett hvor 
mange av flokkens hunder som behandles hos veterinæren. Kontakt oss for mer informasjon 
om denne forsikringen. 

Agria Jakthund er en ulykkesforsikring for jakthunder. Forsikringen kombinerer både en 
veterinærforsikring og en livsforsikring. Agria jakthund består av:
• Agria Jakthund Veterinær som dekker inntil 30 000 kroner per år
• Agria Ledd
• Agria Medisin med opptil 3 000 kroner i årlig dekning.
•  Agria Rehabilitering med opptil 5 000 i årlig dekning.
• Agria Jakthund Liv som dekker 10 000 kroner om hunden dør som følge av en ulykke eller 
 at hunden forsvinner, for eksempel etter rovdyrangrep eller som følge av at den drukner.

Se vilkår for omfang og begrensninger.



Agria Liv kan gi deg erstatning dersom hundens liv går tapt eller hunden forsvinner i løpet 
av forsikringstiden. Forsikringssummen fastsettes vanligvis på bakgrunn av innkjøpspris 
og meritter.

Agria Alltid Liv er livsforsikringen for deg som forsikrer din valp før den fyller 4 
måneder. Du kan få erstatning dersom hundens liv går tapt eller hunden forsvinner i løpet 
av forsikringstiden. Med Agria Alltid Liv får du også dekning for dødsfall som følge av 
skjulte feil som valpen hadde da den ble levert. Forsikringssummen fastsettes vanligvis på 
bakgrunn av innkjøpspris. Akkurat som med Agria Alltid Veterinærforsikring er det færre 
begrensninger i forsikringen for deg som forsikrer valpen når den er ung.

Agria Ulykke Liv kan gi erstatning hvis hunden dør som følge av en ulykke eller blir borte. 
Forsikringen gjelder ikke hvis hunden dør eller må avlives på grunn av sykdom. 
Forsikringen opphører ved hovedforfall det året hunden fyller 10 år.

Agria Livsforsikringer



Tilleggsforsikringer – gjør din forsikring enda bedre

Med våre tillegg kan du skreddersy din forsikringsdekning. 
For noen kroner ekstra kan du slippe mange ubehagelige overraskelser. 

Agria Elite – bruksverdiforsikring er en tilleggsforsikring til Agria Liv eller Agria Alltid 
Liv. Har du en hund som kontinuerlig brukes i praktisk arbeid eller offisiell konkurranse-
virksomhet (gjelder ikke utstillingshunder) får du erstatning for hele livsforsikringsbeløpet 
hvis hundens bruksverdi går tapt i løpet av forsikringstiden. Slik kan du investere i en ny valp 
samtidig som din gamle jaktkamerat eller brukshund kan nyte livet som familiemedlem.

Agria Rehabilitering er en tilleggsforsikring til Agria Veterinærforsikring hvor vi erstatter 
rehabiliterende trening for opptil 5 000 kroner per år. Dersom du har tegnet Agria Alltid 
Veterinærforsikring får du denne med uten ekstra kostnad.

Agria Ledd er en tilleggsforsikring til Agria Veterinærforsikring hvor vi kan gi erstatning 
for hofte- og albueleddsykdommer, samt osteochondrose til uregistrerte hunder. 
Blandingshunder og andre hunder som ikke er registrert og stambokført i Norsk Kennel 
Klub (for eksempel labradoodle eller hunder av eldre, etablerte raser som ikke er registrert) 
får med dette tillegget den samme gode dekningen som registrerte hunder. 

Agria Avl Veterinær er en tilleggsforsikring til Agria Veterinærforsikring og er et godt 
valg for deg som planlegger valper på din hund. Du kan få erstatning for fødselshjelp og 
keisersnitt, samt skjulte feil for valpekullet. Tispas valpekull får også en dekning for 
veterinærkostnader fra fødsel til levering.
 
Agria Avl Liv er en tilleggsforsikring til Agria Liv hvor du kan få erstatning for tapt 
avlsevne. Agria Avl Liv er dermed en “bruksverdiforsikring” for avlsdyr.

Agria Skjulte Feil er en forsikring for oppdrettere og inngår kostnadsfritt i 
tilleggsforsikringen Agria Avl Veterinærforsikring, men den kan også tegnes separat. 
Forsikringen kan gi erstatning hvis du som oppdretter blir erstatningspliktig for skjulte feil. 
Forsikringen tegnes for kull som er registrert i NKK, og som ikke er 12 uker ennå. 
Forsikring mot skjulte feil gjelder også hvis du beholder valpen selv, eller hvis du selger 
valpen til utlandet.

Se vilkår for omfang og begrensninger.



Du kan forebygge visse mageproblemer
• Gi valpen kvalitetsfôr, til faste tider.
• Unngå matrester og godteri.
• Ikke la valpen tygge i seg alt mulig.
• Vaksiner mot parvovirus, valpesyke og smittsom leverbetennelse.

Dersom valpen kaster opp eller får diaré
• Dersom valpen har hyppige episoder med oppkast, og oppkast umiddelbart etter 
 inntak av fôr eller vann, nedsatt almen tilstand, skal veterinær kontaktes.
• Gi tilgang til vann – pass på at valpen drikker. Tilsett eventuellt litt druesukker 
 i vannet.
•  Om valpen klarer å beholde væske, gi godt kokt grøtris sammen med kokt, 
 ukrydret, hvit fisk i flere små porsjoner i 2 – 4 døgn. Øk porsjonene om valpen har 
 det bra og symptomene avtar.
•  Gå gradvis over til valpens vanlige fôr, om dietten fungerer.

Kontakt din veterinær om valpen...
• ...ikke klarer å beholde væske eller om den ikke gradvis blir bedre.
• ...kaster opp eller har blod i avføringen.
• ...er påvirket i allmentilstanden – apatisk, trøtt og vinglete.
• ...har temperatur over 39 grader.

Tipsene kommer fra tidligere klinikksjef Linda Ødegård, 
skadebehandler hos Agria. Les mer på agria.no.

Valpens mage



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 forsikringssøknaden, forutsatt at hunden er helt frisk. Forsikringen omfatter 
imidlertid ikke utgifter i forbindelse med sykdom som oppstår i løpet av de første 20 dagene 
(karenstid). For ulykker, også forgiftning og fremmedlegeme, gjelder forsikringen uten 
karenstid. 

Det er aldri for sent med trygghet  Også den eldre hunden kan du forsikre i Agria. Har 
hunden fylt seks år, trenger du bare en veterinærattest når du forsikrer den.
Veterinærattest som ikke er eldre enn 30 dager er også nødvendig hvis hunden
• har vært syk eller skadet
•  har et livsforsikringsbeløp som er høyere enn 20 000 kroner
•  er importert fra et land utenfor Norden.

Hva koster forsikringen?  Forsikringspremiens størrelse bestemmes av hva slags hund du 
har, hvor du bor, kjønn og alder. Du kan selv påvirke premien ved hjelp av de ulike 
alternativene for egenandel. Premien for din hund 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 egenan-
delen, i tillegg til evt. handelsvarekjøp, mens Agria betaler erstatningen direkte til klinikken.

Skadefrihet kan gi rabatt på din egenandel  Når hunden 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 hunden 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 hundeklubb tilsluttet NKK får du 10 prosent rabatt på 
hundeforsikringen. For å få rabatt må du oppgi medlemsnummeret ditt.



Oppdretteravtale  Hvis du er oppdretter og har et registrert kennelnavn, kan du tegne 
oppdretteravtale og få en fordelaktig rabatt på premien hvis du forsikrer minst tre hunder 
hos Agria.

Samleavtale  Du som har minst fire hunder forsikret hos Agria, kan tegne en samleavtale. 
Hver hund er forsikret individuelt, og du kan velge den beskyttelsen du vil for hver hund. 
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 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

Agria hjelper dyrene  Samarbeidet mellom NKK og Agria bidrar til bedre hundehelse i 
Norge. Dette skjer både gjennom finansiell støtte til enkeltprosjekter og forskning i tillegg 
til at Agria gir NKK og raseklubbene tilgang til omfattende helsedata. Agria støtter med 
sine forsikringsvilkår opp under avlsstrategien til NKK og deres etiske grunnregler for avl 
og oppdrett.

Agria Breeders Club  Er du oppdretter kan du også bli medlem i Agria Breeders Club. 
Som medlem får du flere fordeler. Les mer på www.agriabreedersclub.no, og bli medlem 
allerede i dag. Medlemskapet er gratis.

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



Blødninger
Blødninger fra små sår stopper normalt innen noen minutter. Ved alvorlige blødninger trenger 
hunden førstehjelp. Dersom dette ikke behandles fører dette til sirkulasjonssvikt som i verste 
fall kan være dødelig. Om du tror såret må sys, oppsøk veterinær så rask som mulig.

Potesår
Kutt i poten er en vanlig ulykkeshendelse blant hunder. Det virker ikke alltid som om hunden 
har særlig vondt av sår i poten. Den halter litt og etterlater blodige fotspor.
Blødningen kan se verre og farligere ut enn hva den er. Det er uvanlig at en hund blør i hjel 
av et sår/kutt i poten/labben. Hvis såret er dypt eller sitter på baksiden av labben, kan sener 
skades. Legg da et kompress på.

Hva skal gjøres:
• Sikre hunden
• Inspiser såret.
• Rengjør og fjern fremmede gjenstander, grus og skitt.
• Legg på en bandasje eller kompress.
• Hold hunden i ro.
• Dra til veterinær for å få såret kontrollert.

Hvordan legge bandasje på labben?
Det er viktig at bandasjen legges riktig slik at den sitter godt og for å unngå hudirritasjon.
• Rens såret og legg et sterilt kompress nærmest såret. Legg bomullsstrimler mellom tærne. 
 Dette er viktig for å unngå hudirritasjon.
• Legg bomull rundt hele labben og et stykke opp på benet.
• Rull bandasjen fram og tilbake på forsiden og undersiden av labben og langs benet.
• Legg to fingre imellom for at bandasjen ikke skal bli for stram. Sjekk dette innimellom. 
 Er den for stram, kan det bli hevelser over/under, og bandasjen må legges på nytt.
• Mens du ruller bandasjen kan du av og til feste den med teip.
• Til slutt fester man bandasjen med teip. Hvis det er fuktig vær, ta på en potesokk eller plast-
 pose over bandasjen. Det er viktig at hunden ikke går med denne typen beskyttelse inne.

Førstehjelpsbok for hund
Agria har sammen med NKK laget en nyttig, liten bok 
med førstehjelpstips til hund. Boken kan bestilles hos 
Norsk Kennel Klub. Her er noen eksempler.



     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 servicehunden Tilla
Matmor Tonje sitter i rullestol og får hjelp av Tilla med daglige fysiske ting. Tonje forteller 
at hun ved hjelp av Tilla har gått ned fra 27 timer til 15 timer i uka med assistent. I tillegg 
fungerer kroppen mye bedre nå enn da hun var uten servicehund.
- Tilla og jeg matchet fra første stund og det tok ikke lang tid før hun kom inn i rutinene 
her hjemme. Hun tilpasset seg utrolig fort og har full kontroll på dagens løp. Hun er der 
for meg 24 timer i døgnet, og det kan ingen andre være. Hun er med meg når jeg skal på 
behandling, i butikken eller på hundetrening. Jeg kan klare alt sammen med Tilla og jeg får 
mye mindre belastningsskader når jeg får hjelp av henne. 

Les mer på norskeservicehunder.no

NORGES
DYRE-
HELTER

Send SMS 
med kodeord 

HUNDEGAVE til 

2377   Bidra med kr 100,-



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:


