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Sjúkdómur eða slys - hundur/köttur
Útfyllist af dýralækni
1.0 - Tegund

Hvaða dýr er um að ræða?

Hundur

Köttur

Karldýr

Kvendýr

2.0 - Grunnupplýsingar

Nafn dýrsins

Ættbókarnúmer. (ef við á)

Gælunafn

Örmerking

Tegund

Fæðingardagur

Fyrri eigandi/ræktandi
Hversu lengi hefur dýrið verið í ykkar umsjón? Frá hvaða mánuði og ári?
3.0 - Heilsufarsupplýsingar

Hvenær/hvernig veiktist/slasaðist dýrið?

Lýsing á sjúkdómseinkennum/lýsing á áverkum eftir slysið

Hver var niðurstaða skoðunar á dýrinu?

Fór dýrið í einhverjar rannsóknir?

Nei

Já, hverjar?

Nei

Já, hver?

Ef já, hverjar voru niðurstöður þeirra?
Hvaða meðhöndlun fékk dýrið?

Er sjúkdómsgreining til staðar?

Er þörf á frekari meðhöndlun tengt þessum veikindum/slysi?

Nei

Já, lýstu nánar

Nei

Já, hvenær fyrst?

Hverjar telur þú batahorfur dýrsins vera?
Hefur dýrið áður haf sömu einkenni og lýst er hér að framan?

Til að félagið geti metið með fullnægjandi hætti hvort viðkomandi eigi rétt á bótum úr vátryggingunni verður vottorðið að vera útfyllt
að fullu. Samkvæmt 9. gr. laga um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr nr. 66/1998, ber dýralækni að sýna nákvæmni í útgáfu
vottorða og annarra læknayfirlýsinga.
Vinsamlegast látið fylgja með afrit af sjúkraskrá

Undirskrift dýralæknis og heiti stofu
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Staður og dagsetning

Útfyllist af vátryggingartaka
4.0 - Grunnupplýsingar

Vátryggingartaki

Kennitala
Póstnr. og staður

H ei m i l i
Sími

Netfang

Bankanr.

/

/

5.0 - Heilsufarsupplýsingar

Hvenær veiktist/slasaðist dýrið?
Nei

Hefur dýrið verið meðhöndlað áður vegna veikinda/meiðsla?

Já, hvenær

Ef já, við hverju
Er dýrahaldið hluti af virðisaukaskattskyldri starfsemi?

Já

Nei

Undirritaður/undirrituð leggur það við drengskap sinn að framangreindar upplýsingar eru réttar og gefnar eftir bestu vitund.
Mér er ljóst að rangar upplýsingar geta valdið missi bótaréttar að hluta eða að öllu leyti. Einnig gef ég hér með dýralæknum heimild til að
veita félaginu upplýsingar um sjúkrasögu og heilsufar dýrsins sem og annað sem skipt getur máli við ákvörðun um bótaskyldu og uppgjör
tjóns. Þá veiti ég HRFÍ/KKÍ heimild til að veita félagnu allar upplýsingar er varða dýrið og félagsaðild eiganda.

Undirskrift vátryggingartaka

2/2

09.2012

Staður og dagsetning

