Agria Katteforsikring

Hele livet...

Gjelder fra 1.4. 2016

Å forsikre din katt skal være trygt og enkelt. Agria tilbyr omfattende
forsikringer for både huskatter og rasekatter, som gir trygghet i hele deres liv.

Agria Veterinærforsikring
- samme trygghet gjennom kattens liv
Agria Veterinærforsikring kan gi deg erstatning for dine kostnader når en veterinær
undersøker og behandler katten din for en sykdom eller skade. Forsikringen kan tegnes
allerede fra katten er seks uker gammel og hele kattens liv. Forsikringen har ingen
aldersbegrensning og forsikringssummen gjelder livet ut. Du kan velge mellom 30 000
kroner og 60 000 kroner som høyeste forsikringssum per år.
Forsikringen omfatter også:
•
•
•
•
•
•

reseptbelagte legemidler opp til 3000 kroner per forsikringsår
rehabilitering opp til 5000 kroner per forsikringsår
keisersnitt
tannresorpsjon, såkalt TR (tidligere kalt FORL)
CT-/MR-undersøkelse, etter godkjennelse av Agria
skjulte feil

Se vilkår for omfang og begrensninger.

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,-

Enkelt forklart: Jo høyrere premien er, desto mer får du erstattet etter veterinærbesøket.
Den bevegelige egenandelen er 15 eller 25 %. Egenandelsperioden er på 125 dager.
Eksempel på egenandelsberegning katt
Produkt: Agria Veterinærforsikring
Fast egenandel: 1 500 kr
Bevegelig egenandel: 15 %

Agria erstatter
Du betaler

Dyrlegeregning
÷ Fast egenandel

15 000 kr
÷1 500 kr
13 500 kr

÷ Bevegelig egenandel 15%
Agria erstatter

÷2 025 kr
11 475 kr

Priseksempler på hva Agria Veterinærforsikring erstatter
Diagnose
Svelget et fremmedlegme**

Kostnad

Agria dekker*

Egenandel

8 000,-

5 525,-

2 475,-

Keisersnitt

10 000,-

7 225,-

2 775,-

Trafikkskade

12 000,-

8 925,-

3 075,-

Urinsteinoperasjon

17 000,-

13 175,-

3 825,-

Eksemplene er tatt fra skademeldinger som har kommet inn til Agria Dyreforsikring. Dette er vanlige
skadetilfeller som rammer flere katter hver dag.
* Agria Veterinærforsikring med 1 500,- i fast og 15 % bevegelig egenandel.
** Fremmedlegeme i mage- og tarmkanalen, for eksempel sytråd.

Livsforsikring – Agria Liv
Agria Liv kan gi deg erstatning dersom kattens liv går tapt i løpet av
forsikringstiden som følge av sykdom eller ulykke.
Forsikringen kan tegnes allerede fra katten er seks uker gammel og gjelder frem til katten
fyller 13 år. Det er ikke mulig å tegne livsforsikring dersom katten har fylt seks år.
Forsikringssummen fastsettes vanligvis på bakgrunn av innkjøpspris og meritter.
Forsikringen kan også gi erstatning ved skjulte feil. For visse sykdommer og diagnoser
gjelder spesielle regler. Du kan lese mer om dette i forsikringsvilkårene.
Se vilkår for omfang og begrensninger.

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 Avl Veterinær er en tilleggsforsikring til Agria Veterinærforsikring og er et godt
valg for deg som er katteoppdretter. Forsikringen kan gi erstatning for blant annet:
•
•
•
•

fertilitetsutredning
ett ytterligere keisersnitt utover dekningen i veterinærforsikringen
veterinærkostnader for kattungene
skjulte feil

Se vilkår for omfang og begrensninger.

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. Forsikringen
kan gi erstatning for blant annet:
• kastrasjon dersom katten kastreres/steiliseres på grunn av gitte skader/sykdommer
• sterilitet
• avlshygeniske grunner

Agria Skjulte Feil er en forsikring for oppdrettere og inngår kostnadsfritt i tilleggsfor-

sikringen Agria Avl Veterinærforsikring, men den kan også tegnes separat. Forsikringen gir
erstatning hvis du som oppdretter blir erstatningspliktig for skjulte feil. Forsikringen tegnes
for kull som er registrert, og som ikke er 15 uker ennå. Forsikring mot skjulte feil gjelder
også hvis du beholder kattungen selv, eller hvis du selger kattungen til utlandet.
Se vilkår for omfang og begrensninger.

Gjør dine henvendelser på ”Mitt Agria”

Mitt
Agria

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

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 katten 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 katten kan du forsikre i Agria. Har katten fylt seks år, trenger du bare en
veterinærattest når du forsikrer den.
Veterinærattest som ikke er eldre enn 30 dager er også nødvendig hvis katten
• har vært syk eller skadet
• har et livsforsikringsbeløp som er høyere enn 10 000 kroner
• er importert fra et land utenfor Norden.

Hva koster forsikringen?

Forsikringspremiens størrelse bestemmes av hva slags katt du har, hvor du bor, kjønn og
alder. Du kan selv påvirke premien ved hjelp av de ulike alternativene for egenandel.
Premien for din katt 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 katten 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 katten 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 katten din er ID-merket får du 10% premierabatt. Oppgi kattens ID-nummer når du
tegner forsikring.

Oppdretteravtale

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

Samleavtale

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

Viktig å vite
om din katt
Kastrering. Katter som ikke er ment å brukes i
avl, bør kastreres, hanner som hunner. Snakk med veterinæren din om eventuelt fôrbytte
etter kastrasjonen, ettersom kastrerte katter lettere kan utvikle urinstein, samt gå opp i vekt.
Id-merking. Det kan være lurt å id-merke katten sin med en microchip. Dette er en liten
elektronisk plasthylse på størrelse med et riskorn som settes inn under huden i nakken. Dette
registreres hos Dyreidentitet.
Vaksinasjon. Alle katter, selv innekatter, bør følge veterinærens anbefalte vaksinasjonsprogram. Kattepest gir symptomer som oppkast og diaré og kan være dødelig, spesielt for kattunger. Det kan føre til abort hos drektige katter. Katteinfluensa er et samlebegrep for kattens
smittsomme luftveisinfeksjoner, som oftest forårsaket av herpes- og/eller calicivirus. Ved
utenlandsreiser kan det behøves en rabies vaksine.
Fôr og vann. Det er viktig å gi katten et kvalitetsfôr som du som oftest får kjøpt hos veterinæren eller dyrebutikken. Ved eventuelt fôrbytte er det viktig at overgangen skjer gradvis, da
kattens mage- og tarmsystem er følsomt overfor brå forandringer. For å oppfordre katten til å
drikke mer vann, kan det være lurt å ha vannskåler plassert på flere steder i hjemmet.
Vekt. Overvekt er et økende problem, så det er viktig å forebygge. Vei katten din og tilpass
matinntak etter sesongene. Utekatter er ofte mer aktive om sommeren enn om vinteren, og
trenger derfor mindre kalorier på vinterstid. Dersom du har en overvektig katt bør du snakke
med noen på veterinærklinikken for å sette opp en kostholdsplan. Rask vektnedgang hos
katter må unngås, da de lett kan utvikle fettlever. Husk at overvektige katter også lettere
utvikler urinveisproblemer og diabetes.
Fremmedlegemer i mage-tarmsystemet Garn, hyssing og juletreglitter er mange katter fascinert
av, men dette kan gi omfattende skader på tarmene. Ikke la katten ha dette tilgjengelig uten
tilsyn. Symptomer på fremmedlegeme i mage-tarmsystemet er oppkast, mangel på appetitt og
nedsatt allmenntilstand.
Oppkast og diaré. Dersom allmenntilstanden til katten er god, kan man forsøke med et spesialfôr for mage-og tarm som man får kjøpt på dyreklinikken. Slike fôr inneholder skånsomme
ingredienser og viktige næringsstoffene som er avgjørende for at kattens mage-og tarmsystem
skal bli bra igjen. Dersom katten ikke viser bedring i løpet av et døgn, bør du kontakte
veterinæren. Pass på at katten også får i seg væske. Hvis katten er allment dårlig og har feber,
eller om oppkast og/eller diaré inneholder blod skal veterinær kontaktes. Det er veldig viktig

med daglig rengjøring av kattetoalettene når katten er syk, spesielt hvis man har flere katter
(det kan være smittsomt).
Ormekur. Fra 1. juli 2009 ble ormekurer reseptpliktig for å redusere unødvendig medisinbruk
og forebygge utviklingen av resistens. Kattunger kan bli smittet av spolorm via morsmelk,
så det er viktig at kattungene behandles ofte i starten. Husk at også kattemor bør behandles
samtidig. Innekatter trenger som oftest ikke å behandles, så sant man ikke påviser innvollsorm
i en avføringsprøve. Utekatter som fanger og spiser mus, rotter og fugl bør behandles jevnlig.
Giftige planter. Katter er ofte glad i å spise gress og planter. Liljeplanter er veldig giftige for
katten, og kan gi alvorlig nyresvikt dersom katten ikke får rask behandling. Ulike juleblomster
er også giftige. Katten selv klarer ikke å skille på hvilke planter som er giftige eller ikke. Som
oftest får den symptomer som oppkast og diaré, og generelt nedsatt allmenntilstand. Veterinær
må kontaktes raskt dersom du mistenker at katten har fått i seg giftige planter.
Legemiddel. Gi aldri katten et legemiddel som ikke er foreskrevet av veterinæren din. Katter
kan dø om de får tabletter som inneholder paracetamol, eller om de får påført flåttmidler som
bare er beregnet til hunder. Dersom du allikevel skulle være uheldig, er det viktig at du
oppsøker veterinær så raskt som mulig.
Hvordan ser jeg at katten er syk? Katter skjuler instinktivt at de ikke har det bra, og det er ikke
alltid så lett å oppdage. Dersom du merker at katten spiser og drikker mindre, kan dette være
et tegn på at noe ikke er som det skal. Noen sykdomstilstander fører til økt appetitt og
drikkelyst, så det kan være nyttig at du finner ut hva som er normalt for din katt. Se etter
endret atferd, f.eks om katten plutselig ikke vil ligge på favorittplassen sin, eller om pelsen
ikke er like glansfull og fin som vanlig. Katter som har hjertesvikt eller lungesykdom puster
ofte mer anstrengt enn vanlig, og de ligger mye i ro.
Symptomer på urinveissykdom. Dersom katten går ofte på kattetoalettet, kan dette være et tegn
på at den ikke får tisse. Urinstopp kan være livstruende, så oppsøk veterinær med en gang du
har mistanke om at katten sliter med urineringen. Det kan være lett å forveksle urinproblemer
med forstoppelse. En forskjell kan være at kattene ofte vasker seg unormalt mye bak når de
har urinveisproblemer.

Tips for å forebygge mage-og tarmsykdom hos katten din:

•
•
•
•
•

Vaksiner mot kattepest
Fjern hyssing, garn og små gjenstander som katten kan svelge
Dersom du vil bytte fôr, velg alltid et kvalitetsfôr, la overgangen skje gradvis
Pass på at giftige planter og andre farlige stoffer ikke er tilgjengelig
Hold kattetoalettet rent

Tipsene kommer fra Camilla Røen, skadebehandler hos Agria Dyreforsikring.
Les mer på agria.no.

NORGES
DYREHELTER

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 katten Bandidos fra Østfold

Sammen med matmor Aina-Charlotte har han i snart fem år tatt vare på hele 50 fosterkatter gjennom Dyrebeskyttelsen. Fordi Bandidos er en godt voksen katt på 14 år, får han
og matmor inn yngre katter. Når Aina-Charlotte kommer hjem med en ny fosterkatt sitter
han å venter foran døren for å ønske de nye velkommen og tar straks på seg «morsrollen».
- Bandidos tar så godt vare på alle kattene vi tar inn og får selv de mest utrygge kattene
til å føle seg hjemme. Han steller dem, lar dem slippe fram først når maten blir servert og
serverer selv mus til dem. Kattene vi får inn fra Dyrebeskyttelsen har vært igjennom en
tøff periode, og Bandidos sørger for at de føler seg trygge. Jeg hadde ikke klart å ta inn så
mange fosterkatter som jeg har gjort uten ham, forteller Aina-Charlotte.

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 katten 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.
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