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Sygeforsikring 

SMÅDYR
Agria Dyreforsikring ETU Forsikring

Sygeforsikring Afhænger af dyreart. Priseksempler: Papegøjeforsikring fra  
55 kr. per måned, kaninforsikring fra 72 kr. per måned,  
ilderforsikring fra 133 kr. per måned. Inkluderer kejsersnit  
samt receptpligtig medicin.

Fra 1551 kr. per år. Der kan tegnes forsikring på Kanin, Hamster 
og Marsvin. 

Mulighed for tilvalgsdækninger Livsforsikring. Nej – men hvis dyret sygeforsikres inden den er 6 måneder 
gammel, gives uden merpris den særlige tanddækning med.

Selvrisiko 905 kr. samt variabel på 25%. Agria dækker 75% af  
dyrlægeudgifterne, der overstiger den faste selvrisiko.  
Ved skadefrie år er der mulighed for at optjene selvrisikobonus 
på op til 600 kr.

Fast selvrisiko på 869 kr. Ingen variabel egenbetaling.

Selvrisikoperiode 125 dage. Den faste selvrisiko betales én gang per 125 dage  
– også selvom der er tale om forskellige sygdomsforløb.

140 dage.

Krav Vurderes individuelt. I sjældne tilfælde er der krav om  
dyrlægeattest ved forudgående sygdom, ved import eller ved 
tegning af livsforsikring på over 20.000 kr. (gælder kun fugle). 

Gyldig vaccine og ID-mærkning.

Medicin givet direkte på  
klinikken

Dækkes. Dækkes.

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

Receptlipligt medicin er inkluderet i sygeforsikringen.

Dækning af laboratorieudgifter Dækkes. Ingen separat dækningssum. Dækkes op til  
maximumbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk  
sygdom).

Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat dækningssum.

Genoptræning Dækkes ikke. Genoptræning er inkluderet i sygeforsikringen.

Max. årlig erstatning 11.829 kr. 15.330 kr. per år.

Max. og minimumsalder ved nytegning Minimum 4 uger, fugle dog 3 måneder, ingen øvre  
aldersgrænse.

Minimum 8 uger, maksimum for kanin og marsvin er at de  
ikke må være fyldt 5 år. For hamstere gælder maksimums  
alder på 1 år.

Alder ved ophør Livslang. Forsikringen er livsvarig.

Rabat Samlerabat ved flere dyr, enten smådyr eller fugle (kan ikke 
kombineres på tværs). Rabat ved medlemskab af Dyreværnet.

Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der gives  
også rabat, hvis man har sundhedspakke ved en af vores  
samarbejdende dyrlæger. Se dem på vores hjemmeside eller 
kontakt os.

Kontakt 7010 1065 
www.agria.dk

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


