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Agria  
Dyreforsikring

Dyrekassen  
Danmark

Gartnernes  
Forsikring Gjensidige Nykredit Forsikring Topdanmark Tryg

Sygeforsikring Pris afhænger af race og valgt 
dækning. Sygeforsikring af 
huskat med årlig dækning på 
21.230 kr. og selvrisiko på 956 
kr. koster 81 kr. per måned

933 kr. per år 879 kr. per år 1.102 kr. 1.102 kr. 959 kr. per år Afhænger af alder, race, bopæl, 
boligtype og antal sygdomsfor-
løb de seneste 2 år. Fx 3 år gl. 
huskat, villa i Roskilde: fra 637 
kr. pr. år

Mulighed for  
tilvalgsdækninger

Ja. Medicin og Tryghed (bl.a. 
pasning af kat hvis ejer bliver 
syg).

Ingen tilvalg. 2 genoptrænings-
forløb i kattens liv er med i 
sygeforsikringen.

- Nej Nej Ja, udleveret medicin og  
genoptræning (genoptræning 
max 3.270 kr. per år)

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

Selvrisiko Fast selvrisiko på 657, 956 eller 
2.016 kr. Dækker derefter 80%

Dækker 80%, derefter 659 kr. i 
selvrisiko

754 kr.  
Dækker derefter 80%

10 % af behandlingsudgiften 
-min. 1.053 kr.(2015)

10 % af behandlingsudgiften 
-min. 1.053 kr.(2015)

Fast selvrisiko 750 kr. Dækker 
derefter 90%

Fast selvrisiko på 758, 1.213 
eller 1.820 kr. Dækker herefter 
90%.

Selvrisikoperiode Den faste selvrisiko betales kun 
en gang per 125 dage uanset en 
eller flere diagnoser

120 dage Per diagnose. Per behandlings-
periode = 60 dage

60 dage 60 dage 120 dage 120 dage

Krav 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 Gyldig vaccine og ID-mærkning

Medicin givet direkte  
på klinikken

Ja. Intet max. beløb Ja. Intet max. beløb Ja Ja Ja Ja Ja, inkl. smertestillende depot-
medicin givet efter operation

Udleveret medicin Ja. 2.570 kr. per år  
(tillægsforsikring)

Dækkes ikke Ja, max. 1.000 kr. Nej Nej Ja. Max 1.964 per år ved  
tegning af tillægsforsikringen 
Sygeforsikring Plus

Ja. 3.033 kr. pr. år, inkl. hals-
krave, forbindingsmaterialer 
og støttebind. Ingen selvrisiko 
på medicin o.l. Er en del af 
tilvalgsdækningen Tænder og 
Medicin

Dækning af  
laboratorieudgifter

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

Max årlig erstatning 21.230 eller 37.150 kroner. 
Samme dækning hele livet! 

27.716 kr. Den maksimale  
erstatning nedskrives ikke, når 
katten bliver ældre

15.095 kr. 22.574 kr. 22.574 kr. 26.900 kr. 18.201 eller 28.313 kr.
Summen nedskrives ikke for 
ældre katte

Max- og minimumalder ved 
nytegning

Mindst 6 uger.  
Ingen max. alder

Midst 12 uger. Under 7 år. 
Dyrlægeattest, hvis katten er 
over 5 år  

Mindst 8 uger. Under 7 år. 
Sundhedsattest, hvis katten er 
over 5 år.

3 måneder til 5 år 3 måneder til 5 år Mindst 8 uger.  
Max 6 år

Mindst 12 uger  
(lovbefalet minimums- 
alder for handel med killinger). 
Ingen maks. alder. Livdækning  
sælges ikke til katte, der er fyldt 
12 år

Alder ved ophør Livslang sygeforsikring med 
samme dækning hele livet

Livsvarig. Samme dækning hele 
livet. 

14 år 12 år 12 år Livsvarig Livsvarig.
Livdækning udløber, når katten 
fylder 13 år

Rabat 10% Killingerabat, hvis tegnet 
før 16 uger. Rabat ved medlem-
skab af diverse katteklubber og 
Dyrenes Beskyttelse. Samlings-
rabat ved flere katte

Rabat ved medlemsskab af Fe-
lis Danica eller Kattens Værn. 
Rabat ved mere end fire katte, 
hunde el. heste 

Mulighed for 10% samlerabat Nej Nej 10% killingerabat, hvis indteg-
net før 16 uger. Mulighed for 
samlerabat ved flere forsikringer

10% samlerabat ved flere  
forsikringer
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Kilde: Danske forsikringsselskaber

Sygeforsikring KAT

Denne oversigt kan rekvireres som PDF. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.

•  Trænger din virksomhed til  
at blive mere synlig? 

•  Sælger du et produkt,  
der trænger til særlig  
opmærksomhed? 

 Så få lavet en præsentations-
video hos os.

Vi har udstyr, journalister  
og fotografer – og vi guider  
jer sikkert igennem til et  
godt resultat.

VIDEO
PRÆSENTATIONER

Kontakt os for mere info på

4659 0550

www.jjkommunikation.dk


