Skademelding

Send utfylt skadeskjema til:
Landkreditt Forsikring AS
Postboks 1824 Vika
0123 OSLO

Husdyrproduksjon
Enkeltdyr

E-post: skade@landkreditt.no

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

Fødselsnr/org. nr

Kontonr

Fornavn og etternavn/Firmanavn

E-post

Adresse

Telefon

Postnr

Poststed

Nei

Ja

Er du oppgavepliktig etter lov om merverdiavgift?

Opplysninger om dyret
Art, rase og kjønn

Født dato

Navn, kjennetegn, evt øremerke

Er dyret kjøpt? Når?

Pris

Bedekningsdato/inseminasjonsdato

Kalvings-/grisings-/lammings-/kjeingsdato

For slaktegris - levende vekt på skadedagen - kg

Opplysninger om skaden
Sykdomstegn eller årsak til ulykke

Sykdommen/ulykken oppdaget dato

Veterinær budsendt dato

Dyret døde/ble avlivet dato

Opplysninger om besetningen (husdyrproduksjon)
Antall dyr i besetningen før dyret døde/ble avlivet
Kyr og drektige kviger

Ungfe over 10 dager

Avlsgriser over 6 mnd.

Slaktegriser over 8 uker

Sauer pr 1.1.d.å

Geiter pr 1.1.d.å

Slakt
Var noe av slaktet nyttbart?

Avregning eller kassasjonsbevis
Vedlegges

Ettersendes

Underskrift og attestasjon
Dersom dyret døde/ble avlivet uten at veterinær kunne tilkalles, bevitnes ovenstående opplysninger av to uhildede personer.
Dato

Underskrift

Dato

Forsikringstakers underskrift

Dato

Underskrift

Salgsdato

Fakturanr

Attest fra slakteri/meieri
Dyrets merke nr

Dyret ble solgt av oss for kr

Dato

Slakteriets/meieriets underskrift

VEND!

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

Dyrets art, rase og kjønn

Født dato

Når undersøkte du dyret?

Når mener du sykommen/skaden oppsto?

Har andre behadlet dyret? I så fall hvem?

Sykdomshistorie

Temperatur

Respirasjon

Matlyst

Behandling

Diagnose

Prognose

Bør/burde dyret avlives iht. Lov om Dyrevern § 2 og § 5a pkt 4

Obduksjonsresultat

Honorar for attesten betales av forsikringstaker
Dato

Veterinærens stempel og underskrift

