Škodni spis št.:
Polica št.:

Prijava škode in veterinarsko poročilo
iz zavarovanja živali

I. Podatki o zavarovancu in prejemniku nakazila (izpolni zavarovanec)
Zavarovanec (ime in priimek, naslov oz. naziv podjetja, sedež)

EMŠO oz. matična številka

Telefon/GSM

Davčna številka

E-naslov

TRR

odprt pri banki (naziv in enota)

lastnik računa (ime in priimek oz. naziv, naslov)

EMŠO oz. matična številka imetnika TRR

davčna številka imetnika TRR

GSM/telefon imetnika računa

II. Podatki o veterinarski ustanovi (v primeru pogina, brezbolne usmrtitve ali zakola izpolni dr. vet. med.)
Veterinarska ustanova (naziv podjetja, sedež)

matična številka

Telefon/GSM

Davčna številka

E-naslov

dr. vet. med. (ime in priimek)

Telefon/GSM

III. Podatki o škodnem dogodku (v primeru pogina, brezbolne usmrtitve ali zakola izpolni dr. vet. med.)
Škodni dogodek
Vzrok nastanka škodnega dogodka

zdravljenje 

ekonomski zakol 

pogin 

brezbolna usmrtitev 

nezgoda 

bolezen 

zakol v sili 
drugo  .............................................

Datum in ura nastanka škodnega dogodka
Kraj nastanka škodnega dogodka (kraj, ulica)

IV. Podatki o živali (v primeru pogina, brezbolne usmrtitve ali zakola izpolni dr. vet. med.)
Žival (vrsta in ime ter identifikacijska številka)

Pasma, barva in posebni znaki

Spol

Starost

Teža

Datum seznanitve veterinarja o dogodku
Datum prvega in vseh naslednjih pregledov

Anamneza, vzrok in okoliščine nastanka
škodnega dogodka

Diagnoza bolezni
Ozdravljivost bolezni

ne 

da 

Dosedanja terapija in prognoza
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Predlog zakola

ne 

da  Kakšen? ekonomski zakol 

zakol v sili 

Opravljena sekcija

ne 

da 

Prehrambeno stanje in kondicija živali tik
pred škodnim dogodkom

dobro 

zadovoljivo 

slabo 

Prehrambeno stanje in kondicija živali ob
škodnem dogodku

dobro 

zadovoljivo 

slabo 

Zavarovanec upošteval veterinarjeva navodila

ne 

da 

Ali je kdo kriv za nastali škodni dogodek?

ne 

da  Kdo? .............................................................................

Koliko živali iste vrste še ima zavarovanec?

V. Priloge in opombe
Priloge
Opombe

Opomba: Za rešitev škodnega primera je zavarovatelju (zavarovalnici) potrebno dostaviti celotno škodno dokumentacijo, ki je navedena v
Splošnih pogojih za zavarovanje živali. Navedeno dokumentacijo je zavarovanec dolžan dostaviti takoj po prijavi škode. V kolikor ni
dostavljena v roku enega meseca po prijavi škodnega dogodka, bo zavarovatelj štel, da je zavarovanec odstopil od zahtevka.
Izjava: Za dane podatke in navedbe materialno in kazensko odgovarjam. Zavarovalnici dovoljujem, da lahko za potrebe reševanja
prijavljenega zavarovalnega primera zbira podatke o dogodku, udeleženih osebah, živalih in ostalih predmetih.
V .......................................... , dne ..........................

..............................................

...........................................................

Podpis zavarovanca in žig pravnih oseb

Podpis dr. vet. med. in žig veterinarske ustanove

Datum in podpis pooblaščenca zavarovalnice, ki je sprejel prijavo

VI. Likvidacija škodnega dogodka (izpolni zavarovatelj - zavarovalnica)
Mnenje o upravičenosti do zavarovalnine

Obračun škode
Zavarovalna vsota oz. tržna vrednost živali tik pred škodnim dogodkom

EUR

Priznani stroški

EUR
Skupaj

EUR

Vrednost izkupička

EUR

Dejanska neposredna škoda

EUR

Zavarovalnina

EUR
Odobreno izplačilo

V .......................................... , dne ..........................
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Podpis strokovnega delavca zavarovalnice
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