
Det er eiers ansvar at hest er forsikret i samsvar med bruksområde. Vi gjør oppmerksom på at veterinærutgiftsforsikring ikke følger automatisk. 
Alle spørsmål må besvares. Dersom det gis uriktige opplysninger, kan vårt ansvar bortfalle. 
Ved underskrift av denne attesten gir du oss tillatelse til å innhente alle opplysninger hos veterinær som har undersøkt eller behandlet dyret. 

Ved nytegning er det 20 dager karenstid ved sykdom. Ved skader gjelder forsikringen uten karenstid.

Søknaden vil først bli behandlet etter at vi har mottatt fullstendige søknadspapirer inklusiv veterinærattest.

Fødselsnummer (11 siffer) Kundens navn og adresse

Telefon arbeidssted

E-post adresse

Kundenummer

Telefon privat/Mobiltelefon

Søknad om forsikring av hest

VIKTIG : Du må alltid innhente veterinærattest. Attesten skal ikke være eldre enn 14 dager.

Forsikringsforhold 

Veterinærutgifter 

Ønsket forsikringssum 

Død - tap av hest 

Invaliditet - tap av bruksverdi 

Overgang fra annet selskap

Ny forsikring 

Søknaden gjelder Ønsket dekning

Har hesten tidligere hatt sykdom, skader eller haltheter? 

Ved overgang fra annet selskap oppgi selskapets navn og ditt avtalenummer

Egenerklæring

Andre adferdsproblemer (hvis ja, gi nærmere opplysninger)

Kjøpt – dato og år 

Opplysninger om hesten 

Bruksområde 

Oppstallingssted 

Født (dd.mm.åååå)

Oppdretter 

Far 

Hestens navn 

Kjønn Rase

Microchipnr. Reg.nr./ID

Selgers navn og adresse Pris 

Mor 

Hestens eier 

Ride-/kjørehest

Turhest

Veving/boksvandringSlår i veggen 

Bilskyhet Luftsluking/Krybbebiting  

Ja Nei

Hvis ja oppgi hvilke og når

Forsikringstakers underskrift Sted og dato 

Gangartshest

Spranghest

Dressurhest

Annet

Besøksadresse
Sonja Henies plass 4
OSLO

Postadresse
Postboks 235 Sentrum
0103 OSLO

Telefon 21 62 26 00
E-post jfg@jfg.no
Hjemmeside  www.jbf.no

Foretaksnummer NO940590698

Sett kryss hvis hesten har noen av disse adferdsproblemer

max. kr 150.000

max. kr 150.000

max. kr 100.000
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