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Líf- eða afnotamissistrygging - hundur/köttur
Útfyllist af vátryggingartaka

Hvaða dýr er um að ræða?

Hundur

Köttur

Karldýr

Kvendýr

Vátryggingartaki

Kennitala
Póstnr. og staður

H ei m i l i
Netfang

Sími

Bankanr.

Nafn dýrsins

Ættbókarnúmer (ef við á)

Gælunafn

Örmerking

Tegund

Fæðingardagur

/

/

Fyrri eigandi/ræktandi
Heimilisdýr

Veiðihundur

Ræktunardýr

Já

Er dýrið á lífi?

Hvenær veiktist dýrið
Var dýrið aflífað?

Leitarhundur

Nei

Var haft samband við dýralækni?

Annað

Nei, hvenær drapst það?

Já, hvenær og hvar var það aflífað?
Nei, tilgreinið ástæðu
Já, tilgreinið dagsetningu viðtals

Nafn dýralæknis

Símanúmer

Lýsing á sjúkdómi/slysi
Meðhöndlun
Batahorfur
Hefur dýrið fengið svipuð einkenni áður?

Nei

Já, hvenær

Ef já, við hverju?
Var haft samband við dýralækni?

Nei, tilgreinið ástæðu
Já, tilgreinið nafn dýralæknis

Eigandi farartækis
Vátryggingafélag farartækis

Týnt dýr
Hvenær týndist dýrið?

Ef eigandi farartækis er óþekktur skal afrit af lögregluskýrslu ávallt fylgja.

Skráningarnúmer
Óhappið tilkynnt lögreglu?

Nei

Já

Látið fylgja greinargóða frásögn af því hvernig hvarfið bar að. Afrit af auglýsingu þarf að fylgja

Hvar og hvenær var auglýst eftir dýrinu?

1/2

09.2012

Umferðaróhapp

Hefur vátryggingartaki fengið greiddar bætur frá öðrum aðila vegna dýrsins?

Nei

Já

Ef já, vinsamlegast tilgreinið

Annað sem vátryggjandi vill koma á framfæri

Að öðru leyti er vísað í:

Dýralæknaskýrslu

Yfirlýsingu óháðra aðila

Krufningarskýrslu

Lögregluskýrslu

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 félaginu allar upplýsingar er varða dýrið og félagsaðild eiganda.

Undirskrift vátryggingartaka
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Staður og dagsetning

