Veterinärintyg
Intyget sänds tillsammans med djurägarens skadeanmälan till If

Djurslag

Anmälan avser
Häst

Hund

Katt

Full ersättning

Djurägarens efternamn och förnamn

Delersättning

Foster/Föl

Personnummer

a. uppgifter om djuret
Namn
ID nummer

Födelsedatum

Kön

Ras

Färg och tecken

Enligt uppgift har djuret insjuknat, tidpunkt

Hull vid första undersökning

Datum för ev. tidigare rådfrågning

Datum för ev. tidigare undersökning

b. anamnes

c. sjukdomsbeskrivning och behandling

Diagnos

Forts. »

If-3528:2

Inhouse SE 10.10

Aktuell status

If Skadeförsäkring AB (publ), Säte: Stockholm, Organisationsnummer: 516401-8102

d. konvalescenstid
Kan längre konvalescenstid påverka skadan/sjukdomen?
Positivt

Kommentar

Negativt

Påverkar ej

Negativt

Påverkar ej

e. rehabilitering
Kan rehabilitering påverka skadan?

Kommentar

Positivt

f. prognos
Prognos för överlevnad

Användbarhet i framtiden som avelsdjur
God

Tveksam

Ingen

Användbarhet i framtiden som annat
God

God

Tveksam

Ingen

Vad?
Tveksam

Ingen

avlivning
Datum då djuret dog eller avlivades

Om djuret har avlivats har detta skett
På uppmaning av undertecknad

Djuret har djurskyddsskäl avlivats

På djurägarens begäran

I samråd mellan djurägaren och undertecknad

Efter diskussion med If. Namn:

g. obduktion
Obducerad
Ja

Utförd av, samt datum

Djuret sänt till

Nej

intygas
Veterinär (namn och stämpel)

Datum

anvisningar till veterinären
Texta gärna! Tydlig texter underlättar för alla parter.
A. 	Tidpunkt för insjuknande kan ha stor betydelse för om skadan är ersättningsbar eller ej och skall därför vara så exakt som möjligt.
B. Anamnes – skall vara detaljerad och skriven med egna ord, hänvisa inte enbart till journalen
C. 	Sjukdomsbeskrivning och behandling – sammanfatta undersökningar och behandlingar och ange datum för dessa. Avsluta med
aktuell status. Bifoga gärna journal
D. 	Konvalescenstid – kan en längre konvalescenstid påverka skadan/sjukdomen. Ange gärna ditt förslag på konvalescensens längd
E. 	Rehabilitering – If ersätter viss form av rehabilitering i vissa föräkringsformer. Vi vill ha din bedömning av om rehabilitering kan
påverka skadan/sjukdomen
F. 	Prognos – din bedömning av djurets möjlighet att leva vidare samt möjligheten att användas på avsett sätt (Ex. Ridhäst, brukshund
eller för avel)
G. 	Obduktion
	Häst – kontakta alltid If Skadeförsäkring.
	Katt och Hund – Om ett livförsäkrat djur dör innan det är tre år och dödsorsaken inte går att fastställa bör du kontakta If för beslut
om eventuell obduktion. Utförs inte obduktion och dödsorsaken inte kan fastställas kan djurägaren bli utan ersättning. Om If begär
obduktion betalar If för denna. Utförs obduktion utan att If beordrat detta ersätts obduktionen inte.
Observera att ofullständig eller bristfälligt ifyllt veterinärintyg kan innebära att djurägaren inte får ersättning.

Intyget skickas till:
P100
106 80 Stockholm
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Telefon: 0771 - 655 655

