
Agria Dyreforsikring og Dyreværnet indgår samarbejde
Agria Dyreforsikring og en af Danmarks ældste dyreværnsforeninger, Dyreværnet, har indgået et samarbejde, der giver Dyreværnet støtte til
at redde kæledyr i nød. Samtidig får foreningens kunder fordele og rabat, når de tegner en forsikring til deres dyr gennem Agria
Dyreforsikring.

Alle familiedyr skal have et trygt liv i et godt hjem. Det er Agria Dyreforsikring og Dyreværnet enige om. Dyreværnets primære formål er at
redde hunde og andre kæledyr i nød og skaffe dem nye trygge hjem. Det formål harmonerer med Agria Dyreforsikrings mission om at skabe

tryghed for dyr og mennesker ved at sikre, at dyrene modtager den nødvendige behandling, når de bliver syge eller kommer til skade.

Rikke Christensen-Lee, direktør hos Dyreværnet, ser mange muligheder i det nye samarbejde:

“Vi arbejder for dyrenes bedste i alle henseender. Alle dyr fortjener et trygt hjem, hvor ejerne tager sig af dyret, som man bør. I vores optik er
det afgørende, at tilskadekomne dyr får hurtig og korrekt behandling. Derfor vil vi gerne informere vores medlemmer om fordelene ved en
sygeforsikring til hunden og andre familiedyr, og vi er glade for, at vi nu kan tilbyde forsikringer med rabat til vores medlemmer.”

Samarbejdet indebærer blandt andet, at Agria Dyreforsikring yder Dyreværnet økonomisk støtte, hvilket medfører, at den driftige forening kan
redde endnu flere misrøgtede snuder. Nye dyreejere, der adopterer et kæledyr fra Dyreværnet, har desuden mulighed for at opnå rabat ved
tegning af dyreforsikring hos Agria. Den nye adoptivfamilie kan også vælge at donere rabatten direkte til Dyreværnet, så der tilfalder endnu
flere midler til de hunde, katte og smådyr, der har behov for kærlig omsorg og pleje. Dermed optimeres den fælles indsats, hvor Dyreværnet
sikrer omplacerede dyrs velfærd, mens Agria efterfølgende bidrager til tryghed hos den nye familie.

Tine Antvorskov er direktør hos Agria Dyreforsikring. Hun er også tilfreds med det nye samarbejde:

“Dyreværnet udfører et flot arbejde med at finde ansvarsfulde og kærlige hjem til hunde og andre kæledyr i nød. Vi er ligesom Dyreværnet
optaget af, at ingen kæledyr i Danmark lider. Samarbejdet med Dyreværnet betyder forhåbentligt, at endnu flere hjemløse dyr i Danmark får
nye hjem.”

Mange dyreejere kender ikke konsekvensen ved ikke at forsikre sit kæledyr. Agria Dyreforsikrings seneste undersøgelse af markedet for
dyreforsikringer viser, at dette ofte medfører en aflivning.

21% af de adspurgte hundeejere uden sygeforsikring svarer således, at de må se sig nødsaget til at aflive deres hund, hvis regningen fra
dyrlægen kommer op på 5.000-7.500 kr., mens 34% af katteejerne uden sygeforsikring mener, at udsigten til en høj dyrlægeregning betyder
aflivning. For hesteejere ligger tallet på 17%.

Det nye samarbejde mellem Agria Dyreforsikring og Dyreværnet blev officielt indledt fredag den 11. januar.

Om Dyreværnet
Dyreværnet er en af Danmarks ældste dyreværnsforeninger og driver et internat i København samt et i Kolding. Foreningen har lanceret
Danmarks eneste nonprofit mobile dyrlægeklinik, Frynseklinikken, der hjælper socialt udsatte borgeres kæledyr ud fra et ”betal hvad du kan”-
princip, og de tre dyreambulancer, behandler hver dag sager om misrøgtede kæledyr.

Læs meget mere om Dyreværnet på www.dyreværnet.dk
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Agria Dyreforsikring er specialist i dyreforsikringer gennem mere end 129 år. De fleste medarbejdere er selv dyreejere og sammen
med dyreejerorganisationer og dyrlæger, er Agria med til at udvikle dyrehold, dyresport og dyrehelbred. Agria Dyreforsikring i
Danmark tilbyder fleksible forsikringer til heste, hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og
papegøjer.


