
Bekræftelse på registrering af hvalpekuld.

Kuldnr. Født Antal hanner/tæverRace

FarFars reg.nr.

MorMors reg.nr.

Vi kan herved bekræfte, at dit/jeres hvalpekuld er blevet registreret med følgende oplysninger:

Solrød,

Hvalpe:

DKK regnr Navn Køn Farve ID-mærking

Opdrætter(e):

Margrethe Olander Madsen
Børupvænget 4, Børup
7000 Fredericia

Margrethe Olander Madsen

02/01/14

2 / 2Border Terrier 257001 22.12.2013

DK08872/2011 Badgerbeck The Renegade

Molander CirkelineDK09422/2008

DK00004/2014 GR/TMolander Harry 208250000036461H
DK00005/2014 GR/TMolander Hans 208250000036459H
DK00006/2014 GR/TMolander Henny 208250000036525T
DK00007/2014 BL/TMolander Hilde 208250000036700T

Med venlig hilsen
Dansk Kennel Klub

Hvalpepakker kan bestilles på tlf. 56 18 81 55 eller post@dkk.dk

Dette kuld er opdrættet efter Dansk Terrier Klub og DKK`s avlsanbefalinger

ID mærkning af kuldet foretages af Solveig Evers Andersen Tlf. nr.75865593 - 41437767, Koldingvej 613,
Tiufkær, 7100 Vejle

Hvalpekuldet er optaget på DKKs hvalpeliste indtil: 22.02.2014
Du/I har mulighed for på hundeweb.dk - Min Side - Kuld - at åbne dette kuld og forlænge eller stoppe
annonceringen af kuldet på hvalpelisten. Desuden har du/I mulighed for at uploade billeder som vises
på din/jeres annonce på hvalpelisten. Billederne kan løbende udskiftes efter behov.

Helle Nielsen



Solrød Strand, 

Gratis Livsforsikring
Hvalpene i kuldet har som følge af din registrering fået en Agria Livsforsikring gratis fra de er fem uger gamle, til
midnat den dag hvalpene leveres til ny ejer, dog højst frem til de fylder tolv uger. Vi understreger, at det er en
livsforsikring, ikke en sygeforsikring. Det betyder, at Agria erstatter op til 6000 kr., hvis en hvalp dør eller må
aflives som følge af akut opstået sygdom eller skade. 

 

Når hvalpene leveres
Hvalpeforsikringen hos Agria ophører ved midnat den dag hvalpene er leveret til den nye ejer. Hvalpekøberen
bør hurtigst muligt forsikre sin hvalp hos Agria, så hvalpen er forsikret uden afbrydelse. Hvis du som opdrætter
hjælper dine hvalpekøbere med at tegne forsikring, allerede når de får hvalpen hjem, vil forsikringen fortsætte
uden afbrydelse, og dermed forsvinder den sædvanlige karenstid for sygdom under forudsætning af, at vi
modtager forsikringsansøgningen inden 10 dage fra leveringen.

Vi anbefaler, at hvalpekøberen tegner
 - Agria Sygeforsikring, der dækker op til henholdsvis 20.750 og 36.320 kr. årligt for dyrlægebehandling i
   forbindelse med sygdom eller skade. 
 - Agria Livsforsikring, som erstatter op til købesummen for hvalpen, hvis den skulle afgå ved døden eller
   må aflives på grund af sygdom eller skade. 
 - Nogle af de forskellige tillægsforsikringer, Agria Medicin, Agria Genoptræning og Agria Special inkl.
   Tryghed. Disse tillægsforsikringer udvider forsikringsbeskyttelsen, så den omfatter godtgørelse for
   medicin, forskellige typer af genoptræning og behandlingsformer, bl.a. korrektion af bidfejl,
   tilbageholdte mælketænder, samt dækning af pasning hvis hvalpekøberen bliver syg.
 - Skal hvalpen anvendes til avl eller som brugshund, har Agria også løsninger til dette. 

Se de samlede forsikringsbetingelser på www.agria.dk eller kontakt os på tlf.70 10 10 65.

Vedlagt stambøgerne finder du en delvist udfyldt svarkupon, som du kan bede hvalpekøberen om at
anvende. Hvis vi modtager den inden ti dage fra leveringen, slipper hvalpekøberen for den sædvanlige
karenstid for sygdomme i hundens sygeforsikring. Dette gælder også for dig som opdrætter, hvis du
vælger at beholde en hvalp. I så fald skal ansøgningen være os i hænde, inden hvalpen er tolv uger
gammel.

Den letteste måde at tegne forsikring på er at anvende de vedlagte svarkuponer, som følger med stambøgerne.
Du kan også gå ind på www.agria.dk og tegne forsikring online.

Med venlig hilsen
Agria Dyreforsikring  
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Forsikring - en tryghed for både dig, hvalpene og de nye ejere

Margrethe Olander Madsen
Børupvænget 4, Børup
7000 Fredericia

Tillykke med de 4 hvalpe efter Badgerbeck The Renegade & Molander Cirkeline , som du nu har
registreret i Dansk Kennel Klub.

Hvis Molander Cirkeline er forsikret i Agria med tillægsforsikringen Agria Avl, har hvalpene ud over
livsforsikringen bl.a. også en sygeforsikring fra de er fem uger gamle og frem til datoen for levering til
ny ejer, dog højst frem til de fylder tolv uger.

02/01/14



Agria Hvalpeforsikring

Agria Hvalpeforsikring er en præmiefri livsforsikring for hvalpe som er registreret og stambogført hos Dansk
Kennel Klub. 

Hvem gælder forsikringen for 
Forsikringen gælder for opdrættere, der har folkeregister adresse i Danmark eller på Færøerne og som ejer
hvalpen.  

Hvornår gælder forsikringen  
Forsikringen dækker krav, der udspringer af en ulykke eller sygdom, og opstår i forsikringsperioden.  

Hvor gælder forsikringen  
Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark og på Færøerne. Forsikringen omfatter ikke
hvalpe opdrættet på Grønland. 

Forsikrede dyr 
Forsikringen gælder for de hvalpe som er registreret og stambogført hos Dansk Kennel Klub. En hvalp
omfattes fra fem uger til tidspunktet for leveringen til en ny ejer, dog maksimalt indtil hvalpen er blevet tolv
uger.  

Forsikringssum 
Forsikringssummen er 6.000 kroner pr. hvalp. Beløbet indeksreguleres ikke.  

Forsikringen omfatter 

Livserstatning 
Du kan få erstatning, hvis din hvalp dør som følge af akut opstået sygdom eller ulykke efter den er fyldt 5
uger. Det er en veterinærmedicinsk vurdering, der afgør, om hvalpen kan overleve eller skal aflives. 

Særlige krav
Hvalpen skal obduceres, medmindre Agria gør en undtagelse. Du kan få erstatning op til 5000 kroner udover
forsikringssummen for dine omkostninger til obduktion, herunder forsendelse og normalkremering af hvalpen,
hvis den er død eller er blevet aflivet på grund af en erstatningsbar skade. Hvis skaden viser sig ikke at være
erstatningsberettiget, skal du selv afholde alle udgifter til obduktion, forsendelse og kremering. I de tilfælde, vi
ikke kræver en obduktion, skal du fremvise din hvalp til en dyrlæge og lade ham udstede en dyrlægeattest. 
Vi godkender ikke, en obduktion udføres på en hvalp, som har været frosset, begravet eller på anden måde
er uegnet til undersøgelse.
Medmindre andet er aftalt vil Agria kun godkende obduktioner udført på Veterinærinstituttet. 

Karenstid
Forsikringen har ingen karenstid. 

Begrænsninger
Du kan ikke få erstatning, hvis din hvalp er død eller er blevet aflivet som følge af:  

       • Parvovirusinfektion, hundesyge eller smitsom leverbetændelse (HCC), hvis tæven og hvalpen
         ikke er tilstrækkeligt vaccineret i overensstemmelse med dyrlægeanbefalinger. 
       • Defekter, sygdomme eller skader, der er medfødte.  
       • Sygdomme eller skader, der er opstået eller har udvist symptomer før hvalpen er fyldt 5 uger.

Du kan ikke få erstatning for udgifter til:
       • Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, administrative gebyrer og 
         rådgivningsudgifter.   

Selvrisiko 
Forsikringen har ingen selvrisiko 


