Agria Dyreforsikring, Skademeldinger,
Postboks 5080, 8608 Mo i Rana.
Tel 24 12 40 00, E-post: smadyr@agria.no

Livskademelding

1

= Se anvisninger på side 2

Smådyr

Les nøye igjennom veiledningen på side 2 før du fyller ut blanketten
Skade
meldingen
gjelder

Hund

Erstatning ved død

Katt

Andre dyr

Tapt bruksverdi

Tillatelse
til avliving

Merverdiavgiftspliktig

Forsikringsnummer

Nej

Ja

Etternavn, fornavn

Forsik
ringstaker

Personnummer

Adresse

Postnummer

Navn

Opplys
ninger
om dyret

Registreringsnummer

Hann
Rase

ID-nummer

Hunn

Farge, tegning

Kjøpt?

Dersom "Ja" oppgi a) selger

Nei

b) når (dag-måned-år)

c) innkjøpspris

Ja

Dyret ble sykt/skadet (dag-måned-år)

Skade
beskrivelse

2

Poststed

Kjønn

Født (dag-måned-år)

2

Dersom dyret ikke er i live, oppgi hvordan dyret døde, og datoen for dødsfallet

Døde
Ble veterinær kontaktet?

Nei

Ble avlivet

Dersom "Nei", oppgi hvorfor

Ja

Besøk hos veterinær?

Nei

Dersom "Ja", oppgi datoen

Veterinærens navn

Ja

3

Hvordan oppstod skaden/sykdommen?

Hvordan utviklet skaden/sykdommen seg?

Lignende symptomer før?

Symptomer

4

Ved trafikk 5
skade

Nei

Dersom "Ja", oppgi når

Ble dyret behandlet?

Ja

Nei

Dersom "Ja", oppgi veterinærens navn

Ja

Kjøretøyets eier (Dersom kjøretøyets eier er ukjent, skal kopi av politianmeldelsen alltid sendes inn.)
Etternavn, fornavn
Adresse

Postnummer

Kjøretøyets registreringsnummer

Poststed

Forsikringsselskap for trafikkforsikringen

Er saken etterforsket av politiet?

Ja

7
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Beskriv forsvinningen utførlig på den siste siden.

6

Andre
opplysninger

Underskrift

Nei

Oppgi når hunden forsvant (dag måned år)

Forsvunnet
hund

Har du krevd erstatning, eller kan erstatning fås på annen måte, f.eks. fra annet forsikringsselskap, i form av et nytt dyr fra selgeren, av generelle midler?

Nei

Ja

Ellers henvises til

Veterinærattest

Bekreftelse fra upartiske personer

Politianmeldelse

Obduksjonsrapport

Andre opplysninger på siste siden

Forsikringstakeren skal i henhold til loven oppgi alle opplysninger som kreves. Opplysninger som gis
i skademeldingen eller på annen måte, må derfor være sannferdige. Feilaktige opplysninger kan medføre
straffeforfølgelse.
Jeg har lest det ovenstående og bekrefter at opplysningene som er gitt, er fullstendige og korrekte.
Dato

Forsikringstaker

Telefon

Utbetalings
konto

Eventuelle utbetalinger ønskes satt inn på bankkonto, bankgiro eller postgiro. Oppgi kontonummer og bankens navn og adresse.

Attest fra
Agrias agent

Er skademeldingen forfattet ved besøk hos forsikringstakeren?

Nei
Sted og dato

Ja

Har du sett det døde dyret?

Nei
Agents underskrift

Ja

Har du flere opplysninger?

Nei
Selskapsnr

Ja
Agentnummer

Anvisninger til forsikringstakeren
1. Skademeldingen
skal fylles ut fullstendig og sendes inn snarest mulig etter
at skaden inntraff. Skadeoppgjøret kan bare gjøres dersom
spørsmålene på blanketten er besvart, og dersom alle nød
vendige attester er vedlagt.
Veterinærattest skal sendes inn.
Dersom dyret blir så hardt skadet at det må avlives før man
rekker å kontakte veterinær, kan skaden bekreftes skriftlig av
to upartiske personer.
2. Forsikringsnummer, personnummer
må oppgis på skademeldingen.
3. Under "Skadebeskrivelse"
skal dyreeieren med egne ord beskrive hvordan sykdommen/
skaden oppstod, og hvordan den utviklet seg. Det skal ikke
vises til veterinærattest.
4. Under "Lignende symptomer før?"
skal det oppgis om dyret har hatt samme eller lignende pla
ger før. Dersom det er tilfellet, skal man oppgi dato og navnet
på veterinæren som eventuelt ble kontaktet.

5. Under "Ved trafikkskade"
Dersom føreren er kjent, kreves opplysninger som navn,
adresse, bilens registreringsnummer og forsikrings selskapet
som bilen er forsikret i. Dersom føreren er ukjent, skal kopi
av politianmeldelsen alltid sendes inn (gjelder ikke uregistrert
katt).
6. Under "Forsvunnet hund"
Annonsering skal skje i lokalpressen og saken meldes til
politiet. Dersom dyret ikke er funnet igjen etter tre måneder,
sendes skademelding inn sammen med kopi av annonse,
politianmeldelse og bekreftelse fra to upartiske personer om
at dyret ikke er kommet til rette.
7. Under "Andre opplysninger"
Obduksjon

Kreves som regel for dyr under to år ved dødsfall pga.
indremedisinsk sykdom. Dersom forsikringen er nytegnet
eller betydelig endret siste året, kreves som regel obduksjon
dersom diagnosen ikke er fastslått.

Dersom det ikke er nok plass, kan opplysningene gis på skademeldingens siste side.

Anvisninger til veterinæren
A. Tidspunktet for når dyret ble sykt
skal være så nøyaktig som mulig.
B. Anamnesen
skal være utførlig.
C. Sykdomsbeskrivelse og behandling
oppgis kortfattet sammen med dato for undersøkelser/
behandlinger og status ved disse tilfellene. Avsluttes med
aktuell status, epikrise og diagnose.
D. Prognose
eventuell motivering på baksiden.

E. Obduksjon kreves
for dyr under to år ved dødsfall pga. indremedisinsk sykdom.
Dersom forsikringen er nytegnet eller betydelig endret siste
året, kreves som regel obduksjon dersom diagnosen ikke er
fastslått.
Ta kontakt med Agria i tvilstilfeller.
F. Andre opplysninger
skal alltid fylles ut.
OBS! M
 angelfulle opplysninger kan føre til at dyreeieren ikke
får erstatning.

Agria Dyreforsikring, Skademeldinger,
Postboks 5080, 8608 Mo i Rana.
Tel 24 12 40 00, E-post: smadyr@agria.no

Veterinærattest

= Se anvisninger på side 2

(må ikke skilles fra skademeldingen)

Les nøye igjennom veiledningen på side 2 før du fyller ut blanketten

Meldingen
gjelder

Hund

Katt

Erstatning ved død

Forsikringsnummer

Tillatelse til avliving

Tapt bruksverdi

Andre dyr
Etternavn, fornavn

Forsik
ringstaker

Personnummer

Adresse

Postnummer

Navn

Opplys
ninger
om dyret

Fødd (dag-måned-år)

2

Poststed

Kjønn

Hann
Rase

Sykdoms
A
beskri
velse

2

Registreringsnummer

ID/chip-nummer

Hunn

Farge, tegning

Henvendelse (dato)

Undersøkt første gang (dato)

Når ble dyret sykt? (dato)

Dersom dyret ikke er i live (oppgi dato)

Død

Ble avlivet

Dersom dyret ble avlivet, skjedde dette

Etter anbefaling av undertegnede

På dyreeierens oppfordring

Etter samtykke fra Agria

Navn

B

Utførlig anamnese

Sykdomsbeskrivelse, behandling og prognose

C

Diagnose

Fremtidig bruksverdi som jakt- eller brukshund

D Ved en eventuell delerstatning
Obduksjon

Obduksjon (dato)

E

God

Usikker

Utført av meg

Fremtidig bruksverdi som avlsdyr

Ingen

God

Dyret er sendt til

Ja, dato
Ved obduksjon (seksjon) ble følgende observert (legg ved obduksjonserklæring)

Andre
opplys
ninger

Underskrift

F

Andre opplysninger av betydning, f.eks. om en annen veterinær har behandlet dyret

Sted og dato
Veterinærens underskrift
Navn med blokkbokstaver, klinikkadresse,

Telefon

Usikker

Ingen

Andre opplysninger
Forsik
ringstaker

Veterinær

Agent

Bekreftelse
fra vitner

Jeg bekrefter med dette at

Jeg bekrefter med dette at

Dersom dyret er dødt. Har du sett det døde dyret?

Dersom dyret er dødt. Har du sett det døde dyret?

Nei

Ja, når (dato)

Nei

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Postnummer og -sted

Postnummer og -sted

Telefon

Telefon

E-post

E-post

Sted og dato

Sted og dato

Underskrift

Underskrift

Ja, når (dato)

