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KAT 2019 Agria Dyreforsikring Dyrekassen Danmark Gartnernes Forsikring Topdanmark Tryg

Sygeforsikring Kommer an på race, årlig dækning og 
selvrisiko.
Priseksempler: Huskatteforsikring fra 
66 kr. pr. måned, Hellig Birmaforsikring 
fra 93 kr. pr. måned (hvis forsikret før 4 
mdr). Inkluderer tanddækning/FORL 
samt receptpligtig medicin og genop-
træning.

1.004 kr. pr. år 941 kr. pr. år 1.027 kr. pr. år Afhænger af race, alder, bopæl/bolig-
type og antal skader de seneste 2 år. 
Prisen er f.eks. 764 kr. ved en 3 år gam-
mel kastreret hankat, blandingskat, som 
bor i villa i Roskilde og som ikke har haft 
ulykkes-/sygdomstilfælde i de seneste 2 
år. Selvrisiko 1.296 kr. Max. årlig erstat-
ning 19.444 kr.

Krav 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.

Mulighed for tilvalgsdækning Tryghed (pasning af katten, hvis du 
bliver syg eller afbestilling af rejse, hvis 
katten bliver akut/alvorligt syg).

Ingen tilvalg, to genoptræningsfor-
løb er inkluderet i sygeforsikringen.

- Udleveret medicin og genoptræ-
ning (genoptræning dog max. 
3.498 kr. pr. år).
Livsforsikring højst 17.267 kr.

Tænder og Medicin, Fysisk Behandling 
m.v. Med på Rejse, Pasning og Livdæk-
ning.

Selvrisiko Du vælger fast selvrisiko på 720, 1.048 
eller 2.210 kr. samt variabel på 10 el-
ler 20 %. Agria dækker så henholdsvis 
90 eller 80 % af dyrlægeudgifterne der 
overstiger den faste selvrisiko. Den 
faste selvrisiko betales én gang pr. 125 
eller 135 dage – også selvom der er tale 
om flere forskellige sygdomsforløb.

Dækker 80 %, derefter 709 kr. i 
selvrisiko.  
Selvrisikoperiode 120 dage.

806 kr. Derefter dækkes 80 %. 
Selvrisikoperiode pr. diagnose og 
pr. behandlingsperiode =  
60 dage.

Fast selvrisiko på 750 kr. Derefter 
dækkes 90 %. Selvrisikoperiode 
120 dage.

Fast selvrisiko på 810, 1.296 eller 1.944 
kr. Dækker herefter 90 %. 
Selvrisikoperiode 120 dage.

Medicin givet direkte på 
 klinikken

Intet max. beløb Ja. Gælder også allergivacciner. In-
tet max beløb.

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

Udleveret medicin Dækkes op til max-beløbet på syge-
forsikringen, ikke noget separat max. 
beløb.

Ingen dækning. Max. 1.000 kr. Max. 2.102 kr. pr. år ved tegning af 
tillægsforsikringen Sygeforsikring 
Plus.

3.240 kr. pr. år inkl. halskrave, forbin-
dingsmaterialer og støttebind. Ingen 
selvrisiko på medicin. Er en del af tilval-
get Tænder og Medicin.

Dækning af laboratorie
udgifter

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

Max. årlig erstatning Agria Altid Katte Sygeforsikring 25.500 
eller 45.900 kroner. På Altid Sygefor-
sikringen er der mulighed for tilkøb af 
yderligere 20.000 kr. i løbet af forsik-
ringsåret.
Agria Sygeforsikring 23.217 eller 
40.724 kr.

29.800 kr. Summen øges årligt 16.127 kr. 28.778 kr. 19.444 eller 30.246 kr. Summen ned-
skrives ikke for ældre katte.

Max. og min. alder ved 
 nytegning

Minimum 6 uger. Agria Altid Sygefor-
sikring skal tegnes inden katten fylder4 
måneder. Almindelig sygeforsikring 
kan tegnes hele livet (ingen maksimum 
alder). Dyrlægeattest påkrævet, hvis 
katten er over seks år.

Minimum 12 uger og max 7 år. Dyr-
lægeattest hvis katten er fyldt 5 år.

Mindst 8 uger og under 7 år. Dyr-
lægeattest påkrævet hvis over 5 år.

Mindst 8 uger og max 6 år. Mindst 12 uger, ingen max. alder. Liv-
dækning tilbydes ikke til katte der er 
fyldt 12 år.

Alder ved ophør Livslang sygeforsikring med samme 
dækning hele livet.

Livsvarig, samme dækning hele kat-
tens liv.

Livsvarig. 
Sygeforsikringen ophører dog, når 
katten er fyldt 14 år.

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

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

10 % juniorrabat hvis katten er un-
der 16 uger. 10 % rabat ved mere 
end fire katte, hunde eller heste. 10 
% rabat ved medlemskab af Kattens 
Værn eller Katteklubben.

Mulighed for samlerabat m.v. 10 % killingerabat, hvis tegnet før 
16 uger. Mulighed for samlerabat 
ved flere forsikringer.

Samlerabat ved flere forsikringer.
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