I trygge hænder
hos Agria
Den 1. marts 2017 blev forsikringsselskabet Agria
hovedsponsor for Dansk Ride Forbund. Vi har sat
SPOT på Agria, der måske nok er den nye dreng i
klassen på det danske marked for hesteforsikringer, men som kommer med masser af erfaring
fra 126 år med forsikringer i Sverige. Så her er altså
tale om en passioneret virksomhed med veldokumenteret kendskab på området. Faktisk er Agria på
nuværende tidspunkt Danmarks eneste specialistselskab indenfor dyreforsikringer, og med en unik
kompetence og forståelse for dyrehold og dyreforsikringer er selskabet allerede godt fra start i det
danske land.

Agria, end der var budgetteret med, fortæller Sonja
Karaoglan, direktør for Agria dyreforsikring:
”Det er tydeligt, at der har været et vakuum. Hesteejerne er super glade for, at de selv kan vælge, om de
vil nøjes med sygeforsikring eller også have liv- og
uanvendelighed, ligesom det har været savnet at kunne
få livslang sygeforsikring til sin hest samt mulighed for
at forsikre de ældre heste.”

Tryghed som mission
Helt overordnet arbejder Agria for at skabe tryghed for
dyr og mennesker. En af måderne, de gør det på, er
ved at lade kunden selv sammensætte den forsikringsmodel, der matcher hans eller hendes behov. Der er
f.eks. fire forskellige slags sygeforsikringer: Safe,
Racing, Breeding og Limited at vælge mellem, når
hesten skal forsikres. Derudover er der mulighed for at
tegne en veteranforsikring, som er en forsikring for
heste, der ved nytegning er over 16 år gamle, hvilket er
et nyt tiltag på det danske marked. Også muligheden
for at tegne en sygeforsikring uden krav om en
livsforsikring er unikt for Agria. Der er altså næsten
uanede muligheder for at sammensætte sin forsikring,
præcis som man ønsker.
God modtagelse
Den forretningsmodel, som Agria benytter i Danmark,
er samme model, der er brugt i Sverige med stor
succes, og det lader til, at danskerne også er meget
positive overfor Agrias produkter. Opstarten herhjemme
er i hvert fald gået over al forventning. Faktisk er der på
nuværende tidspunkt ti gange flere heste forsikret hos

Agria DRF-mesterskaber
Som en del af samarbejdet med Dansk Ride Forbund
har Agria nu lagt navn til alle DRF-mesterskaber i både
spring, dressur, military, distance og voltigering de
næste fem år. Sponsoratet hjælper Agria til at udbrede
kendskabet til deres produkter og virksomheden bag,
fordi de når ud til alle discipliner. Forsikringsselskabet
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ønsker at støtte op om sporten, og ved at samarbejde
med rideforbundet har de mulighed for at være synlige
mange steder og på tværs af alle discipliner.
”At vi lægger navn til DRF-mesterskaberne er med til at
synliggøre samarbejdet. Et samarbejde der gør det
muligt for Agria at komme i kontakt med både rideskoler
og klubber på tværs af landet, og derigennem nå de
fleste ryttere i Danmark,” siger Sonja Karaoglan.

fond. Fonden omfatter tre forskningsområder: smådyr,
hest og landbrug og har til formål at udvikle veterinærplejen og forbedre dyrenes liv og levevilkår. Med Agrias
indtræden på det danske marked, vil der nu fremover
også være mulighed for at støtte hesteforskning i
Danmark, f.eks. i form af forskning der sikrer bedre
diagnosticering, bedre forebyggelse eller bedre
behandlingsmetoder.
Rabat til medlemmer af rideklubber
Du behøver ikke nødvendigvis ride Agria DRF-mesterskab for at få noget ud af samarbejdet mellem Dansk
Ride Forbund og Agria. Det skal komme alle til gode.
Samarbejdet betyder nemlig, at du som hesteejer kan
få 10 % rabat på forsikringen af din hest, hvis du er
medlem af en rideklub under Dansk Ride Forbund.
Tryghed med rabat. Det er næsten for godt til at være
sandt.

Vinder af Agria DRF-mesterskab i U21 springning 2017
– Josephine Bøgh på Van Dejk
Agria har noget på hjertet
Det er ikke bare tom snak, når Agria har som mission at
skabe tryghed for dyr og mennesker. Udover at tilbyde
dyreforsikringer, grundlagde de i 1938 en forsknings-
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