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kroner om måneden alt efter alder og race, der dækker ulykke og sygdom, mens man kan få 
en hundeforsikring fra 65 kroner om måneden. Og så kan man ellers vælge deluxe-modellen, 
hvor alle tilvalgsdækningerne er inkluderet fra 90 kroner om måneden for både hunde og 
katte. 
 
Fakta 
Det kan din hund og kat også få dækket: 
 

• Tandbehandling og medicin  
• Genoptræning: for eksempel fysioterapi, massør, kiropraktor m.m. 
• Rejseforsikring, der dækker behandling i udlandet ved akutte skader. 
• Pasning af kæledyret, hvis et medlem af familien kommer på hospitalet. 
• Livsforsikring, erstatning, hvis katten eller hunden dør. 

 
Fakta:  

• Omkring hver femte hund over et år og næsten halvdelen af alle hunde over 6 år 
rammes af gigt i et eller flere led. For katte er tallet hver femte. 

• De fleste katte rammes på et tidspunkt af problemer med tænderne. For hunde gælder 
det over halvdelen. 

• Øregangsbetændelse er en af de hyppigste lidelser hos hunde. Op mod hver 5. hund 
oplever at få øregangsbesvær i en eller anden form. 

 
Cases: 
Vi kan være behjælpelig med at skaffe cases, der har brugt mange penge hos dyrlægen. 
 
Det med småt: 
I Danmark er det lovpligtigt, at man skal tegne en ansvarsforsikring, hvis man har en hund. 
Det er derfor en nødvendig dækning at have for at kunne tegne en sygeforsikring. 
 
Kontakt 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
 
Tanja Frederiksen, pressetalsmand 
Mobil: +45 51 95 77 78   
Mail: tanja.frederiksen@tryg.dk 
 
Om Tryg 
Tryg er Danmarks største forsikringsselskab og det tredje største selskab i Norden. Som 
ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg 
for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede 
Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på 
Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via 
TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til tryghedsskabende formål. 


