UMSÓKN UM HESTATRYGGINGU
I. Vátryggingartaki
Nafn ______________________________________________________

Kennitala __________________________

Heimilisfang ________________________________________________

Sími _______________________________

Staður _______________________________ Póstnúmer ___________

Netfang ___________________________
Hestamannafélag (önnur félög) _____________________________________________________________________

II. Vátrygging sem óskað er eftir
Sjúkrakostnaðartrygging

Líf- og heilsutrygging

Ábyrgðartrygging

Takmörkuð líftrygging

III. Lýsing og merking á hrossinu sem óskast vátryggt
Verðmæti / markaðsvirði: ______________________________________
Grein 35.3 í skilmála hestatryggingar nr. 188. “Ekki bætist krafa sem er umfram markaðsvirði hins vátryggða hests á Íslandi.”

Liggja fyrir skýrslur, dómar, gæða- eða verðmat, hvaða? ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Nafn og uppruni hests: ___________________________________________________ IS nr: ____________________
Hryssa

Hestur

Einstaklingsmerki:

Geldingur

Stóðhestur

Örmerki _________________

Fæðingarár: _________ Notkun:
Fylgir mynd með beiðninni?

Litur og auðkenni _________________

Frostmerking ________________

Reiðhestur
Já

Fyl og folald
Keppnishestur

Kerfi 1

Kynbótahestur

Kerfi 2
Folald/trippi

Kemur síðar (hvenær?) ____________________________________

IV. Yfirlýsing vátryggingartaka um heilbrigði og heilsufar gæludýrsins
Telur þú að hesturinn sé heilbrigður, ómeiddur, vel fóðraður og hirtur?
Nánari lýsing ef nei:

Já

Nei

Veit ekki

_______________________________________________________________________________

Hefur hesturinn verið veikur eða slasast?

			

Já

Nei

Veit ekki

Ef Já, slysa og sjúkdómssaga með ártölum og hvaða dýralæknir sinnti dýrinu: _________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Meðfylgjandi er heilbrigðisvottorð með teikningu útgefið af / dagsett ________________________________________
Vátrygging tekur ekki gildi fyrr en umsókn hefur verið samþykkt af félaginu og viðeigandi gögn fylgja. Ávallt þarf að skila inn heilbrigðisvottorði
frá dýralækni ef sótt er um sjúkrakostnaðartryggingu og einnig ef sótt er um líf- og heilsutryggingu og verðmæti hests er meira en 500.000 kr.

Ef hryssa, hefur hún verið fylfull

Já

Nei

Ef já hver var árangurinn? __________________________________________________________________________
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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