
FAMILIEDYRSFORSIKRING

En Familiedyrsforsikring sikrer familiens hund og kat den 
bedste dækning ved sygdom og tilskadekomst. Du kan 
tegne ansvars-, syge- og livsforsikring til hunde samt
sygeforsikring til katte. 

HUNDEANSVARSFORSIKRING
Ifølge Hundeloven er det et krav, at du tegner ansvars-
forsikring for hund. Forsikringen dækker de skader, 
din hund måtte påføre andre personer eller andres ting. 
Påfører din hund skader på dig selv eller dine egne ting, 
dækker forsikringen ikke. Der er ingen selvrisiko på 
forsikringen.

SYGEFORSIKRING TIL HUND OG KAT
En sygeforsikring skaber både tryghed og ro, hvis din 
hund eller kat pludselig bliver syg eller kommer galt af 
sted. Et dyrlægebesøg uden for åbningstiden eller en 
kompliceret operation kan blive en dyr affære, men er 
sygeforsikringen først tegnet, spiller økonomien ikke 
længere samme store rolle, og du kan i stedet fokusere 
på, at din hund eller kat bliver rask igen.

Sygeforsikringen dækker dyrlægeudgifter ved sygdom 
og tilskadekomst. Se mere på www.dyrekassen.dk eller 
rekvirer særskilt brochure. 

HUNDELIVSFORSIKRING
Hundelivsforsikringen dækker, hvis din hund dør
eller må aflives.  Erstatningen kan evt. være en hjælp
til anskaffelse af en ny hund.   
Se mere på www.dyrekassen.dk eller rekvirer særskilt 
brochure.

HESTEFORSIKRING
Vi tilbyder også forsikring af heste. Du kan tegne 
livsforsikring inkl. ansvar, uanvendelighedsforsikring, 
følforsikring samt sygeforsikring.   
Se mere på www.dansk-hesteforsikring.dk  eller rekvi-
rer særskilt brochure.

Tlf: 96 98 18 00

post@himmerland.dk

www.himmerland.dk

Himmerland Forsikring gs.

Himmerlandsgade 110

9600 Aars

Tæt på og ligetil

Himmerland Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab – vi er ejet af vores kunder. Gennem mere end 130 år 
har vi kun haft ét fokus: Kunderne! Det betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, 
og at vores rådgivning altid bygger på personlig kontakt og en reel interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den 
optimale forsikringsløsning og den bedste service. Det er derfor, vi siger: Himmerland Forsikring – tæt på og ligetil.
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