
IF SVELAND DINA  FÖRSÄKRINGAR ICA SVEDEA MODERNA  FÖRSÄKRINGAR

Hane Tik Hane Tik Hane Tik Hane Tik Hane Tik Hane Tik

1 488 kr 1 488 kr 1 970 kr 2 048 kr 2 010 kr 2 111 kr 1 659 kr 1 784 kr 1 475 kr 1 593 kr 2 184 kr 2 316 kr

1 752 kr 1 752 kr 1 970 kr 2 048 kr 1 545 kr 1 623 kr 1 659 kr 1 784 kr 1 475 kr 1 593 kr 2 340 kr 2 484 kr

1 188 kr 1 188 kr 1 287 kr 1 367 kr 1 237 kr 1 298 kr 1 253 kr 1 345 kr 1 091 kr 1 178 kr 1 800 kr 1 920 kr

30 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 30 000 kr

2 500 kr 2 500 kr 2 000 kr 3 000 kr 2 500 kr 1 500 kr

AGRIA FOLKSAM

Hane Tik Hane Tik

Labrador retriever 2 174 kr 2 305 kr 1 704 kr 1 704 kr

Chihuahua 1 822 kr 1 931 kr 1 704 kr 1 704 kr

Jämthund 1 512 kr 1 602 kr 1 428 kr 1 428 kr

Försäkringsbelopp 30 000 kr 25 000 kr

Fast självrisk 2 800 kr 3 000 kr

PRISER/ÅR OCH VILLKOR  
I FÖRSÄKRINGARNA

 Faktorer som ålder, bostadsort och om hunden är kastrerad påverkar premierna. 
För att få jämförbara priser har vi angett att hundarna är elva månader gamla, bor i 
Stockholm samt att de inte är kastrerade.  
Vi har inte tagit hänsyn till eventuella  webb rabatter.

 Vi har gjort så lika val som möjligt när det gäller försäkringsbelopp, samt fast och 
rörlig självrisk. Fast självrisk betyder att man betalar en fast summa vid veterinär-
besöket, oavsett hur stor vårdkostnaden är. Rörlig självrisk betyder att man betalar 
en procentsats på den resterande vårdkostnaden. If är det enda bolaget där man kan 
välja bort den rörliga delen.

 Under en självriskperiod betalar du bara fast självrisk en gång, även om veterinär-
besöken gäller vård för olika skador eller sjukdomar. Självriskperioden räknas från 
första behandlingsdatum du söker ersättning för.

 Alla bolag delar in försäkringarna efter försäkringsbelopp utom Sveland, där man 
i stället har olika upplägg, till exempel ”Hund Favorit” som är det alternativ som bäst 
motsvarar en vanlig hundförsäkring med ett grundläggande sjukdoms- och olycks-
fallsskydd.

 I uträkningarna har vi inte valt till livförsäkring eller andra tilläggs försäkringar.

PRISERNA ÄR HÄMTADE DEN  
15 FEBRUARI 2017

Vi har valt den vanligaste hundrasen  (labrador retriever), den vanligaste små
hunden (chihuahua) och den vanligaste jakthunden ( jämthund), enligt Svenska 
Kennelklubbens statistik 2016.


