
Vizsla
5 år, tæve/steriliseret 

Mand, 65 år
1223, København, villa

Ikke medlem af Danmarks Jægerforbund: 

Ansvarsforsikring: 421 kr. pr. år  
 
Sygdom/Ulykke: 1.753 kr. pr. år  

Medlem af Danmarks  
Jægerforbund: 

Ansvarsforsikring: 379 kr. pr. år   
 
Sygdom/Ulykke: 1.578 kr. pr. år

Tysk Ruhår
1 år, han/kastreret  

Kvinde, 19 år
5500 Middelfart, lejlighed

Ikke medlem af Danmarks 
Jægerforbund: 

Ansvarsforsikring: 494 kr. pr. år 
 
Sygdom/Ulykke: 1.258 kr. pr. år

Medlem af Danmarks 
Jægerforbund: 

Ansvarsforsikring: 445 kr. pr. år 
 
Sygdom/Ulykke: 1.149 kr. pr. år

Labrador
2 år, han/kastreret 

Mand, 48 år
6270, Tønder, villa

Ikke medlem af Danmarks 
Jægerforbund:

Ansvarsforsikring: 441 kr. pr. år 
  
Sygdom/Ulykke: 1.183 kr. pr. år

Medlem af Danmarks 
Jægerforbund:

Ansvarsforsikring: 397 kr. pr. år 
 
Sygdom/Ulykke: 1.065 kr. pr. år

*Priserne er eksempler udregnet pr. 05.01.18. Kontakt os på pote@tryg.dk eller i Tryg Pote app’en, for et konkret tilbud. Vi tager forbehold for 
prisændringer og trykfejl.

Hundeforsikring
og priseksempler

Trygs hundeforsikringer består af Hundeansvar og Sygdom og Ulykke. Udover Sygdom og Ulykke har du 
desuden mulighed for en række tilvalgsdækninger. 

Hundeansvarsforsikringen er lovpligtig, og omfatter dit ansvar for skader som din hund kan komme til at 
forvolde på andre personer, deres dyr eller ting. Trygs Hundeansvarsforsikring udmærker sig ved også at 
dække, hvis din hund forvolder skade på hundetrænere, figuranter og konkurrencedommere.  

Sygdom og Ulykke er en allround behandlingsdækning, som erstatter dyrlægeudgifter til undersøgelse, 
behandling, indlæggelse og operation af din hund. 

Der er mange parametre, der påvirker prisen på dine hundeforsikringer. Her kan du se eksempler på priser 
på forskellige racer forskellige steder i landet*. 



Hundeforsikring
Opbygning

Jagtuanvendelighed 

Pasning

Med på Rejse

Fysisk Behandling

Tænder og Medicin

Livdækning

Sygdom og Ulykke

Hundeansvar

Kan frit tilvælgesValgt Kan ikke vælges

Grunddækning

Udvidet

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Ekstra tilvalg

Når du har den lovpligtige grunddækning Hundeansvar, har du mulighed for at udvide den ved at tegne 
dækningen Sygdom og Ulykke.

Hvis du sammen med Hundeansvar har tegnet Sygdom og Ulykke, åbner det op for yderligere fem 
tilvalgsdækninger: Livdækning, Tænder og Medicin, Fysisk Behandling, Med på Rejse og Pasning. Alle 
fem dækninger kan du frit vælge imellem, men de er altså kun tilgængelige, når du i forvejen har tegnet 
Sygdom og Ulykke. 

Vælger du i den forbindelse at tegne Livdækning som et af dine tilvalg, får du derudover også mulighed 
for at tegne dækningen Jagtuanvendelighed. Jagtuanvendelighed er kun tilgængelig når der er tegnet 
Livdækning. 

Fordele for medlemmer af Danmarks Jægerforbund
Danmarks Jægerforbund har indgået en aftale med Tryg, som består af fordelagtige priser på en lang 
række forskringer og unikke forsikringer til dig som jæger. Kontakt os i Tryg Pote app’en eller på pote@tryg.
dk for at få et tilbud.

Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund får dækket mistede udgifter til træning og prøver, hvis 
hunden dør eller skal aflives, når hunden er livsforsikret hos Tryg.

Jagtuanvendelighed 
Med forsikringen jagtuanvendelighed udbetaler Tryg op til 80% af livdækningen, hvis din hund ikke 
længere kan bruges til jagt. Jagtuanvendelighed er udviklet særligt til medlemmer af Danmarks 
Jægerforbund. Forsikringen kan købes, når du har andre forsikringer hos Tryg og din hund er livsforsikret 
hos Tryg.


