
RASE (Ved blandingsrase oppgi hvilke raser)

NAVN

KJØPT DATO OG ÅR

SELGERS NAVN

KOMMENTARER

KJØNN

REG.NR FØDSELSDATO OG ÅR

KJØPSPRIS FORSIKRINGSSUM VED BRUKSVERDIFORSIKRING

ER DYRET FRISKT OG UTEN FEIL?
Ja Nei

I TILFELLE "JA", HVILKE SKADER, OG NÅR?HAR DYRET HATT SKADER?
Ja Nei

Veterinærattest neste side

SØKNADSSKJEMA 
HUND/KATT Returneres utfylt og 

signert til din bank/
distributør.

1. Forsikringstaker
Fødselsnr/org.nr

Adresse Postnr/sted Telefonnummer

Navn (Etternavn, Fornavn / Firmanavn)

3. Dyret

2. Dekning

Dødsrisiko Bruksverdi (Må dokumenteres Veterinærutgifter med forsikringssum kr ____________________     (min kr 3.000, maks kr 20.000).

3. Annet
KOMMENTAREROMFATTES DYRET AV ANDRE ERSTATNINGSORDNINGER?

Ja Nei

KOMMENTARERHAR DU UFORSIKREDE DYR AV SAMME ART?
Ja Nei

Alle spørsmål må besvares - selv om svaret er nei, ingen eller ukjent. Dersom det gis uriktige opplysninger, kan  
selskapets ansvar bortfalle. Ved underskrift av denne attesten gis selskapet tillatelse til å kontakte den veterinær som  
har undersøkt dyret.

Kontonummer for evt. erstatningSted og dato Underskrift

* Det kreves godkjennelse fra Eika Forsikring ved forsikringssum høyere enn kr 25.000,-. 
* I tillegg kreves veterinærattest. Veterinærattest se side 2. 
* For blandingsraser kreves alltid ny veterinærattest samt ID-merking av dyret.

Partner-/kundenr

Søknaden er godkjent og forsikring satt aktiv av:

Søknad og tilleggsdokumentasjon er arkivert

For banken/Eika Forsikring



Allmenntilstand (hold, temperament, kroppsbygning)

1. OBLIGATORISKE PRØVER OG IAKTTAGELSER FOR ALLE DYR

Eksteriøre avvikelser

Slimhinner

Hud og hårlag

Sirkulasjonsorganer

Respirasjonsorganer

Fordøyelsesorganer, tenner, munnhule

Ytre kjønnsorganer

Skjellett, ledd, sener, muskulatur

Poter

Andre iakttagelser

VETERINÆRATTEST 
Benyttes for blandingsraser 

og ved forsikringssum høyere enn kr 25.000
Returneres utfylt og 
signert til din bank/

distributør.

ResultatRøntgen
Ja Nei

ResultatBlod- og urinprøve
Ja Nei

2. IKKE-OBLIGATORISKE SPESIALUNDERSØKELSER

ResultatRektalundersøkelser
Ja Nei

TelefonnummerSted og dato Veterinærens underskrift

VIKTIG: 
Kontroller at blankettens forside er utfylt og gjelder samme dyr. 
Veterinærattesten er grunnlag for vurdering av om forsikring skal overtas. Dersom veterinærattesten ikke er fullstendig utfylt,  
kan forsikring ikke overtas. Kontroller derfor at alle spørsmål er besvart eller avkrysset.

Hvis ja, hvem?Har dyret vært behandlet av veterinær?
Ja Nei

Hvilke vaksiner har dyret fått?

3. ANNET

Er dyret fra din bedømmelse fri for tegn på skade eller sykdom som kan virke inn på anvendbarhet eller helse?
Ja Nei


ER DYRET FRISKT OG UTEN FEIL?
HAR DYRET HATT SKADER?
Veterinærattest neste side
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SØKNADSSKJEMA
HUND/KATT
Returneres utfylt og signert til din bank/distributør.
1. Forsikringstaker
3. Dyret
2. Dekning
3. Annet
OMFATTES DYRET AV ANDRE ERSTATNINGSORDNINGER?
HAR DU UFORSIKREDE DYR AV SAMME ART?
Alle spørsmål må besvares - selv om svaret er nei, ingen eller ukjent. Dersom det gis uriktige opplysninger, kan 
selskapets ansvar bortfalle. Ved underskrift av denne attesten gis selskapet tillatelse til å kontakte den veterinær som 
har undersøkt dyret.
* Det kreves godkjennelse fra Eika Forsikring ved forsikringssum høyere enn kr 25.000,-.
* I tillegg kreves veterinærattest. Veterinærattest se side 2.
* For blandingsraser kreves alltid ny veterinærattest samt ID-merking av dyret.
For banken/Eika Forsikring
1. OBLIGATORISKE PRØVER OG IAKTTAGELSER FOR ALLE DYR
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VETERINÆRATTEST
Benyttes for blandingsraser
og ved forsikringssum høyere enn kr 25.000
Returneres utfylt og signert til din bank/distributør.
Røntgen
Blod- og urinprøve
2. IKKE-OBLIGATORISKE SPESIALUNDERSØKELSER
Rektalundersøkelser
VIKTIG:
Kontroller at blankettens forside er utfylt og gjelder samme dyr.
Veterinærattesten er grunnlag for vurdering av om forsikring skal overtas. Dersom veterinærattesten ikke er fullstendig utfylt, 
kan forsikring ikke overtas. Kontroller derfor at alle spørsmål er besvart eller avkrysset.
Har dyret vært behandlet av veterinær?
3. ANNET
Er dyret fra din bedømmelse fri for tegn på skade eller sykdom som kan virke inn på anvendbarhet eller helse?
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