UMSÓKN UM GÆLUDÝRATRYGGINGU
I. Vátryggingartaki
Nafn _____________________________________________________

Kennitala ___________________________

Heimilisfang_______________________________________________

Sími _______________________________

Staður _______________________________ Póstnúmer_________

Netfang ____________________________

II. Vátrygging sem óskað er eftir
Sjúkrakostnaðartrygging

Líf- og heilsutrygging

Ábyrgðartrygging

Gæslutrygging

III. Dýr sem óskast vátryggt
Hundur

Köttur

			

IV. Lýsing og merking á gæludýrinu sem óskast vátryggt
Verðmæti/markaðsvirði dýrsins ________________________________________________________________________
Nafn gæludýrs ______________________________ Fæðingardagur/ár _________________

Kyn: ______________

Litur og einkenni ___________________________ Leyfisnúmer sveitafélags ________________________________
Örmerki/húðflúr ______________________________________ Notkun:
Blendingur

Tegund ___________________________

Heimilisdýr

Veiðihundur

Hreinræktað

Tegund ___________________________

Blindrahundur

Ræktunardýr

Ættbókarfært

Ættbókarnúmer ____________________

Leitarhundur

Annað______________

Ef óskað er eftir að tryggja hund vegna þjálfaðs notagildis þarf staðfestingu frá eftirfarandi skráningaraðilum að þeir hafi lokið þeim námskeiðum
sem til þarf: Vegna Blindrahunda þarf staðfestingu frá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð, vegna leitarhunda þarf staðfestingu frá Björgunarsveit
Íslands eða Leitarhundar Slysavarnarfélagsins og vegna veiðihunda þarf staðfestingu frá Hundaræktunarfélagi Íslands eða Skotvís. Ef óskað er
eftir að tryggja dýr sem Ræktunardýr þarf afrit af ættbók sem sýnir fram á hreinræktun frá skráningaraðila sem félagið viðurkennir.

Mynd af gæludýri

fylgir beiðninni

send í tölvupósti

kemur síðar

Má birta mynd á TM vef

Já

Nei

Aðsetur gæludýrs ef annað en heimili vátryggingataka: ___________________________________________________
Gæludýrafélag _____________________________________________________________________________________
Aðrar upplýsingar um gæludýrið ______________________________________________________________________

V. Yfirlýsing vátryggingartaka um heilbrigði og heilsufar gæludýrsins
Telur þú að gæludýrið sé heilbrigt, hraust, ósárt, vel fóðrað og hirt

Já

Nei

Veit ekki

Nánari lýsing ef nei: ___________________________________________________________________________
Hefur dýrið verið veikt eða slasast?

				

Já

Nei

Veit ekki

Ef Já, slysa og sjúkdómssaga með ártölum og hvaða dýralæknir sinnti dýrinu: _______________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Meðfylgjandi er heilbrigðisvottorð útgefið af / dagsett (vottorð má ekki vera eldra en 6 vikna)
__________________________________________________________________________________________________
Vátrygging tekur ekki gildi fyrr en umsókn hefur verið samþykkt af félaginu og viðeigandi gögn fylgja. Ávallt þarf að skila inn heilbrigðisvottorði
ef sótt er um sjúkrakostnaðartryggingu. Ef óskað er eftir líf- og heilsutryggingu þarf heilbrigðisvottorð að fylgja ef verðmæti hunda er meira en
100.000 kr. og katta meira en 50.000 kr.

Hefur ósk um svipaða vátryggingu áður verið hafnað eða boðin með álagi af vátryggingafélagi?

Já

Nei

Annað sem tryggingataki vill taka fram _________________________________________________________________
Með undirskrift er staðfest að ofangreindar upplýsingar eru samkvæmt bestu vitund og sannleikanum samkvæmar og þar er ekki leynt neinum
atriðum er kynnu að skipta máli við áhættumat tryggingarinnar. Rangar eða ófullkomnar upplýsingar geta valdið missi bótaréttar að hluta eða öllu
leyti. Einnig er dýralæknum veitt heimild að veita félaginu upplýsingar um sjúkrasögu og heilsufar dýrsins. Tryggingataka ber að kynna sér þá skilmála
sem liggja að baki tryggingunni.

______________________________________________
Staður og dagsetning

______________________________________________
Undirskrift vátryggingartaka
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