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ÆNDRING AF FORSIKRING KDH 20220824 

Kundeoplysninger 

Forsikringstagers navn:  CPR-nummer:  

Adresse:  Postnummer:  By:  

Tlf.-/mobilnummer:  E-mail:  

Hestens data og oplysninger 

Hestens navn:  Policenummer:  

Forsikringsanmodning 

Anmoder om at ændre forsikringssummen til kr.:  

Anmoder om at ændre dækning til: Liv: ☐ Liv/uanvendelighed: ☐ 

Anmoder om at ændre 
sygeforsikring til: 

BRONZE (25.000 kr.) ☐ SØLV (40.000 kr.) ☐ GULD (70.000 kr.) ☐ 

AKUT OPERATION ☐ SENIOR ☐ 

Ændringen ønskes i kraft pr. (angiv dato):  

Ved ændring til lavere forsikringssum og/eller dækningsomfang noteres ændringen og selskabet fremsender ny police.  

Ved ændring til større forsikringssum og/eller dækningsomfang medsendes udfyldt Tro- og loveerklæring og evt. 
dyrlægeattester jf. nedenstående krav samt en begrundelse for ændringen (uddyb herunder f.eks. kåringsresultater, 
konkurrenceresultater eller andet). 
 

Dato Underskrift 

Ved ændring til højere forsikringsdækning skal denne begæring om ændring ledsages af følgende 
dokumenter: 

Liv op til og med en forsikringssum på 50.000 kr. og  
Sygeforsikring Akut operation kræver en Tro- og loveerklæring. 

Liv med en forsikringssum på over 50.000 kr. kræver en 
sundhedsundersøgelse.  

Liv med en forsikringssum på 100.000 kr. eller derover kræver en 
sundhedsundersøgelse og en røntgenundersøgelse. 

Uanvendelighed op til en forsikringssum på 59.000 kr. kræver en 
sundhedsundersøgelse. 

Uanvendelighed med en forsikringssum på 60.000 kr. eller derover 
kræver en sundhedsundersøgelse og en røntgenundersøgelse. 

Sygeforsikring (BRONZE, SØLV, GULD) og SENIOR sygeforsikring 
kræver en sundhedsundersøgelse. 
Sygeforsikring Akut operation kan kun kombineres med Liv. 

Røntgenbilleder bedes indsendt på e-mail: kontakt@kdh.dk 

Sundhedsundersøgelse: 
Sundhedsundersøgelsen må højst være 14 dage gammel og 
selskabet fordrer at dyrlægen anvender Den Danske 
Dyrlægeforenings standardattest eller tilsvarende med mindst 
samme indhold. Er der tidligere foretaget røntgenundersøgelse, 
medsendes denne. 

Røntgenundersøgelse:  
Røntgenundersøgelsen må max. være 12 måneder gammel. I særlige 
tilfælde kan selskabet fordre nyere røntgenundersøgelse eller 
yderligere dokumentation til vurdering for at kunne indtegne hesten 
til forsikring eller ved ændring til større dækning. 

Generel oplysning: Selskabet er berettiget til uden nærmere 
begrundelse at afslå en begæring om nytegning eller forhøjelse. 
Selskabet forbeholder sig ret til at lade egen dyrlæge eller udpeget 
dyrlæge foretage en second opinion undersøgelse af hesten og 
indkalde evt. tidligere røntgenoptagelser til bedømmelse.  

 


