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Sygeforsikring 

KAT
Agria Dyreforsikring Dyrekassen Danmark Dyreforsikring Danmark  

v. ETU Forsikring Gjensidige Forsikring  Nykredit Forsikring Topdanmark Tryg

Sygeforsikring Kommer an på race, årlig dækning og selv-
risiko. Priseksempler: Huskatteforsikring 
fra 56 kr. per måned, Hellig Birmaforsikring 
fra 78 kr. per måned (hvis forsikret før 4 
mdr). Inkluderer tanddækning/FORL samt 
receptpligtig medicin, medfødte  
sygdomme og genoptræning.

1.023 kr. pr. år. Fra 1.800 kr. pr. år. Prisen varierer alt  
efter bopæl.

Prisen afhænger af race og alder samt  
hvilket dækningsomfang der vælges.  
Pris på Gulddækning fra. 1.131 kr. inklusiv 
udvidet ansvar, og bl.a. udleveret medicin, 
tandsygdomme og genoptræning.

Prisen afhænger af race og alder samt  
hvilket dækningsomfang der vælges. Pris 
på Gulddækning fra. 1.131 kr. inklusiv  
udvidet ansvar, og bl.a. udleveret medicin, 
tandsygdomme og genoptræning.

1.047 kr. pr. år. Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype 
og antal skader de seneste 2 år.  
Fra 695 kr. ved f.eks. 3 år gammel,  
kastreret hankat af blandet race (huskat), 
villa i Roskilde. Ingen skader. Selvrisiko 
1.983 kr.

Mulighed for tilvalgsdækninger Tryghed, avl, livsforsikring. Nej. Nej – men hvis katten sygeforsikres inden 
den er 6 måneder gammel, får man uden 
merpris den særlige tanddækning, som  
inkluderer dækning for FORL og  
tandresorptioner med.

Platindækning (bl.a. medicin ved kronisk 
sygdom, kiropraktor, guldimplantat,  
livsforlængende medicin og aflivning),  
Pasning ved ejers sygdom.

Platindækning (bl.a. medicin ved kronisk 
sygdom, kiropraktor, guldimplantat,  
livsforlængende medicin og aflivning),  
Pasning ved ejers sygdom.

Sygeforsikring Plus (Udleveret medicin og 
genoptræning) og Livsforsikring. 

Tænder og Medicin, Fysisk Behandling 
m.v., Med på Rejse, Pasning og  
Livdækning.

Selvrisiko  Du vælger fast selvrisiko på 733 kr., 1.067 
kr. eller 2.251 kr. samt variabel på 10 eller 
20%. Agria dækker så henholdsvis 90 eller 
80% af dyrlægeudgifterne, der overstiger 
den faste selvrisiko. Ved skadefri er der 
mulighed for at optjene selvrisikobonus på 
op til 900 kr.

Dækker 80%, derefter 723 kr. i selvrisiko. Fast selvrisiko på 828 kr. 18% af udgiften, ingen minimums- eller 
grundbeløb.

18% af udgiften, ingen minimums- eller 
grundbeløb.

Der er en fast selvrisiko på 750 kr.  
Derefter dækkes 90%.

Fast selvrisiko på 826 kr., 1.322 kr. eller 
1.983 kr.  
Dækker herefter 90%.

Selvrisikoperiode 125 dage på den almindelig sygeforsikring 
og 135 dage på Agria Altid Katteracesyge-
forsikring (kan kun tegnes til katte, der  
er under 4 måneder gamle). Den faste 
selvrisiko betales én gang per 125 eller  
135 dage – også selvom der er tale om 
flere forskellige sygdomsforløb.

120 dage. 140 dage Ingen. Ingen. 120 dage. Selvrisikoperiode 120 dage. 

Krav Id.mærkning. Gyldig vaccine. Dyrlæge- 
attest, hvis katten er over 6 år gammel  
ellerimporteret og har været i Danmark 
mindreend 4 måneder.

Gyldig vaccine og ID-mærkning. Gyldig vaccine og ID mærkning Gyldig vaccine og ID-mærkning. Gyldig vaccine og ID-mærkning. Gyldig vaccine og ID-mærkning. Gyldig vaccine og ID-mærkning

Medicin givet direkte på klinikken Dækkes. Ja, gælder også allergivacciner. Intet maks. 
beløb.

Indgivet medicin er inkluderet i  
sygeforsikringen.

Ja. Ja. Intet max. beløb. Intet max. beløb

Udleveret medicin Dækkes, hvis receptpligtigt. Ingen separat 
maximal dækningssum. Dækkes op til  
maximumsbeløbet på sygeforsikringen 
(også ved kronisk sygdom).

Nej. Receptlipligt medicin er inkluderet i  
sygeforsikringen.

Ja, dækket i op til 6 måneder ved  
Gulddækning og 12 måneder ved  
Platindækning.

Ja, dækket i op til 6 måneder ved  
Gulddækning og 12 måneder ved  
Platindækning.

Dækket under Sygeforsikring Plus  
– max dækning 2.144 kr. pr. år.

3.305 kr. pr. år inkl. halskrave,  
forbindingsmaterialer og støttebind.  
Ingen selvrisiko på medicin. Er en del af 
tilvalget: Tænder og Medicin.

Dækning af laboratorieudgifter Dækkes. Ingen separat maximal 
dækningssum.

Ja. Laboratorieudgifter er inkluderet i  
sygeforsikringen.

Ja. Ja. Intet max. beløb. Intet max. beløb

Genoptræning Dækkes, hvis der er tegnet Agria Altid  
Katteracesygeforsikring med op til  
3.000 kr. årligt.

Ja, to genoptræningsforløb i kattens liv er 
inkluderet i sygeforsikringen, herunder 
massage, kiropraktik, fysioterapi, water-
walker, laser og akupunktur.

Genoptræning er inkluderet i  
sygeforsikringen.

Ja. Ja. Dækket under Sygeforsikring Plus  
– max dækning 3.568 kr. pr. år.

Ved tilvalg af Fysisk Behandling m.v.  
4.957 kr. pr. år til genoptræning.  
Ingen selvrisiko.

Max. årlig erstatning Agria Altid Katteracesygeforsikring  
25.973 kr. eller 46.752 kr. På Altid  
Sygeforsikringen er der mulighed for  
tilkøb af yderligere 20.779 kr. i løbet af 
forsikringsåret. Agria Sygeforsikring  
23.669 kr. eller 41.421 kr.

30.364 kr. Summen indeksreguleres årligt. 45.000 kr. pr. år 25.000 kr. ved Gulddækning, 35.000 kr. 
ved Platindækning.

25.000 kr. ved Gulddækning, 35.000 kr. 
ved Platindækning.

29.353 kr. Indeksregulsres hvert år. 19.835 kr. eller kr. 30.854 kr.  
Summen nedskrives ikke for ældre katte.

Max. og minimumsalder  
ved nytegning

Minimum 6 uger, ingen øvre grænse. Minimum 12 uger – ikke fyldt 7 år.  
Dyrlægeattest hvis katten er fyldt 5 år.

Minimum 8 uger – maksimum fyldt 9 år. 
For forsikring af dyr over 9 år, skal vi  
kontaktes.

Raske katte over 3 måneder. Raske katte over 3 måneder. Min. 8 uger og max. 6 år. Du kan få din kat forsikret hos Tryg uanset 
alder. Livdækning tilbydes ikke til katte, 
der er fyldt 12 år.

Alder ved ophør Livslang. Livsvarig. Samme dækning hele kattens liv. Forsikringen er livsvarig. Livsvarig dækning. Livsvarig dækning. Livsvarig sygeforsikring. 
Livdækning udløber når katten fylder  
12 år.

Livsvarig sygeforsikring. 
Livdækning udløber dog, når katten fylder 
13 år.

Rabat 20% killingerabat, hvis tegnet før den 
fylder 4 måneder. Rabat ved medlemskab 
af bl.a. Jyrak, Darak og Dyreværnet. 
Rabatter til opdrættere under Felis Danica. 
Samlerabat ved flere katte.

10% killingerabat hvis katten er under  
16 uger. 10% rabat ved flere end 4 katte, 
hunde eller heste. 10% rabat ved  
medlemsskab af Kattens Værn.

Der kan opnås rabat ved samling af flere 
forsikringer hos os. Der gives fordele til 
kunder af vores samarbejdspartnere, se 
hjemmesiden herfor eller kontakt os for 
nærmere info.

Visse tilvalgsdækninger gratis for  
medlemmer af Dyrenes Beskyttelse. 

Visse tilvalgsdækninger gratis for  
medlemmer af Dyrenes Beskyttelse. 

Samlerabat ved flere forsikringer. Samlerabat ved flere forsikringer.

Kontakt 7010 1065
www.agria.dk

6357 1111
www.dyrekassen.dk

7472 8600
www.dyreforsikringdanmark.dk og 
www.etuforsikring.dk
Find os også på FB og IG!

7010 9009
www.gjensidige.dk

7015 6010
www.nykreditforsikring.dk

70 13 7-9-13
www.topdanmark.dk

7011 2020
www.tryg.dk/kat



Troværdig. Mobilvenlig. Responsiv. 
Lever dit website op til Googles krav?  

Få maksimal synlighed 
med et optimeret website.  
Fra kun 9.995 kr. 

ekskl. moms. 
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