Skademelding

Send utfylt skadeskjema til:
Landkreditt Forsikring
Postboks 1824 Vika
0123 OSLO
E-post: skade@landkreditt.no

Hest

Skademeldingsblanketten må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig. Den som bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjør, kan
tape enhver rett etter forsikringsavtalen, jfr. forsikringsavtaleloven § 8-1.

Forsikringstaker
Forsikringsnr.

Fødsels- og personnr.

Kontonr.

For- og etternavn

E-post

Adresse

Telefon

Postnr.

Poststed

Opplysninger om hesten
Bruksområde

Rase

Microchipnr.

Dyrets navn

Født dato

Er dyret kjøpt? Når?

Kjønn

Pris

Opplysninger om skaden
Beskriv sykdommen/ulykkens forløp (om nødvendig bruk eget ark)

Sykdommen/ulykken oppdaget dato

Veterinær budsendt dato

Dyret døde/ble avlivet dato

Er det mottatt erstatning for veterinærutgifter i løpet av forsikringsåret? Hvis ja, når? (datoer)

Erstatning
Kreves dyret erstattet på annen måte?
Ja

Hvis ja, fra hvem

Nei

Underskrift og attestasjon
Jeg bekrefter med dette at ovenfor nevnte opplysninger er riktige. Landkreditt Forsikring AS gis fullmakt til å
innhente opplysninger fra veterinær for å ta stilling til mitt erstatningskrav.
Dato

Forsikringstakers underskrift

NB: Legg ved kopi av fakturaer og kvitteringer fra veterinær. Se veterinærattest på neste side.

Veterinærattest
Orientering til veterinæren:
Veterinærattesten er et viktig dokument. Veterinæren kan bidra til en rask og riktig behandling av skadekravet ved å:
1. Besvare alle blankettens spørsmål, selv om svaret er nei, ingen eller ukjent.
2. Gi fullstendig sykehistorie.
3. Nevne alle forhold som kan ha betydning for saken.
4. Se til at blankettens forside er fylt ut og gjelder samme dyr.
Dyrets navn

Dato tilkalt første gang

Dyrets art, rase og kjønn

Dato siste behandling

Microchipnr.

Har andre behandlet dyret? Hvis ja, hvem?

Sykehistorie

Kliniske funn, behandling

Angi når og hvordan du mener at sykdommen/skaden kan ha oppstått

Diagnose

Prognose

Vil selve det å leve medføre unødvendig lidelse for dyret? Jfr. Lov om Dyrevelferd.

Er dyret dødt eller avlivet, i tilfelle når?

Dersom obduksjon er foretatt, ber vi om at obduksjonsrapporten sendes til selskapet.
Honorar for attesten betales av forsikringstaker
Dato

Veterinærens stempel og underskrift

Født dato

