SOPIMUS UROSKISSAN SIJOITUKSESTA
1/2
KISSA
Nimi

Syntymäaika

Kissan arvo

Rekisterinumero

Tunnistenumero

Rotu

Väri

EMS-koodi

Kasvattaja (ellei sama kuin luovuttaja)

Todistukset:

Rokotustodistus

Eläinlääkärin todistus

Rokotus/Tehoste:

/

Kissarutto

/

Kissaflunssa

/

Rabies

/

Muu:

KISSAN VANHEMMAT
Isä

EMS-koodi

Rekisterinumero

Tunnistenumero

Emo
Rekisterinumero

EMS-koodi
Tunnistenumero

LUOVUTTAJA
Nimi

Yhdistys

Osoite
Puhelinnumero

Sähköposti

VASTAANOTTAJA
Nimi

Yhdistys

Osoite
Puhelinnumero

Sähköposti

SIJOITUSEHDOT SIVULLA 2
Vastaanottajan tulee tutustua huolellisesti sijoitusehtoihin ennen sopimuksen allekirjoittamista.
LIITTEET
Kirjalliset hoito-ohjeet
Kissanomistajan opas
Kissaliiton infopaketti

Isän/Emon terveystodistukset

/

FIV
/ FeLV
PRA (ABY/SOM)
PKD (PER/EXO)
GM1/GM2 (KOR)
HCM1 (RAG)
GM 2 (BUR)
GSD IV (NFO)
Valkoisen kissan kuulotodistus
Muu______________________________

Suunnitellut testit ennen ensimmäistä astutusta

/

FIV
/ FeLV
PRA (ABY/SOM)
PKD (PER/EXO)
GM1/GM2 (KOR)
HCM1 (RAG)
GM 2 (BUR)
GSD IV (NFO)
Valkoisen kissan kuulotodistus
Valkoisen kissan kuulotodistus
HCM (ultra / DNA testi)
Muu______________________________
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SIJOITUSEHDOT
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Omistusoikeus. Kissan hallintaoikeus on vastaanottajalla omistus- ja jalostusoikeuden jäädessä määräajaksi luovuttajalle.
Näyttelyt. Suomen Kissaliiton sääntöjen mukaan kissan näyttelyttämisoikeus on vain kissan luovuttajalla. Luovuttaja ilmoittaa vastaanottajalle viimeistään 30 päivää ennen, milloin hän aikoo viedä kissan näyttelyyn.
Omistusoikeuden siirtyminen. Omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle, kun uroksella on
pentuetta.
Omistusoikeus siirtyy kuitenkin vastaanottajalle, kun uros täyttää
vuotta. Luovuttajalla on oikeus päättää mitkä
naaraat uroksella astutetaan ja saada mahdolliset astutusmaksut itselleen.
Uros on omistusoikeuden siirtyessä
leikkaamaton
kastroitu. Mahdollisen kastraation maksaa
luovuttaja
vastaanottaja.
Kauppahinta / Sijoitusraha / Vakuusmaksu
Vastaanottaja ei maksa kissasta vakuusmaksua.
Vastaanottaja maksaa kissasta vakuusmaksuna
euroa.
Jos luovuttaja ei käytä kissaa jalostukseen, vakuusmaksu jää hänelle.
Ilmoitusvelvollisuus. Luovuttaja ilmoittaa vastaanottajalle hyvissä ajoin, milloin hän aikoo käyttää urosta astutukseen.
Astutusten hoito. Uros astuu
luovuttajan
vastaanottajan
naaraskissan omistajan luona
sovitaan astutuskohtaisesti. Suositellaan että astutusjärjestelyissä käytetään Kissaliiton astutussopimuslomaketta.
Mahdollisesta kulukorvauksesta sovittava erikseen lisäehdoissa.
Kulujen jako. Luovuttaja vastaa kissan jalostuskäytön aiheuttamista kuluista (mm. terveystarkastusten aiheuttamat kulut ).
Luovuttaja vastaa myös näyttelyttämisestä aiheutuvista kuluista, ellei lisäehdoissa toisin sovita. Vastaanottaja vastaa
kissan tavanmukaisesta hoidosta aiheutuvista kuluista (mm. ruokinta- ja sairauskulut, rokotukset). Muista kuin jalostuskäytön aiheuttamista tai kissan tavanmukaiseen hoitoon kuuluvista eläinlääkärikuluista osapuolet vastaavat puoliksi omistusoikeuden siirtymiseen asti.
Vahingonvastuu. Jos kissa kuolee tai vahingoittuu ja se johtuu jommankumman osapuolen tuottamuksellisuudesta tai
tahallisuudesta, toisella osapuolella on oikeus vahingonkorvaukseen.
Kissan vakuuttaminen. Osapuolet ovat sopineet, että kissan vakuuttamisen ja vakuutusmaksut hoitaa omistusoikeuden
siirtymiseen asti
vastaanottaja
luovuttaja. Edunsaajamääräys: Mahdollisen vahingon sattuessa maksettava korvaus
suoritetaan vakuutuksen ottajalle, ellei korvauksen jaosta ole lisäehdoissa muuta sovittu.
Luovuttajan oikeus purkaa sopimus. Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada kissa takaisin vakuusmaksua palauttamatta, jos vastaanottaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja tai toimii eläinsuojelusäännösten vastaisesti.
Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada kissa takaisin vakuusmaksun palauttamalla, jos hänen mahdollisuutensa
käyttää kissaa sopimuksen mukaisesti jalostukseen olennaisesti heikentyvät vastaanottajan menettelyn, esim. luovuttajan
antamien hoito- ja ruokintaohjeiden noudattamatta jättämisen, vuoksi. Luovuttaja antaa vastaanottajalle hoito- ja ruokintaohjeet kirjallisesti.
Kissan takaisin saaminen. Luovuttajalla ei ole oikeutta ottaa itse kissaa takaisin ilman vastaanottajan suostumusta. Jos
vastaanottaja ei luovuta kissaa vapaaehtoisesti, luovuttajan on turvauduttava viranomaisen apuun oikeuksiensa toteuttamiseksi.
Vastaanottajan oikeus purkaa sopimus. Jos vastaanottaja haluaa purkaa sopimuksen ja luopua kissasta, kissa palautetaan luovuttajalle ja vakuusmaksu jää luovuttajalle. Osapuolet voivat milloin tahansa sopia siitä, että vastaanottaja lunastaa omistusoikeuden kokonaan luovuttajalta maksamalla vakuusmaksun ja pennun hinnan erotuksen.
Siirtokielto. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle.
Rekisterikirja. Luovuttajalla on oikeus pitää kissan rekisterikirjan hallussaan kunnes omistusoikeus on siirtynyt kokonaan
vastaanottajalle. Omistusoikeuden siirryttyä hän luovuttaa rekisterikirjan vastaanottajalle viipymättä ja ilman eri maksua.
Luovuttajan velvollisuus on toimittaa omistajanmuutosilmoitus Suomen Kissaliitto ry:lle viimeistään 1 kuukauden kuluessa
omistajanoikeuden muutoksesta. Suomen Kissaliitto ry toimittaa uudelle omistajalle omistajuustodistuksen.
Erimielisyydet. Jos tästä sopimuksesta tulee erimielisyyksiä, ne ratkaistaan luovuttajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.
Lisäehdot. Osapuolet voivat sopia lisäehdoista ja muuttaa edellä olevia ehtoja, jos se esim. kissan iän tai huomattavan
arvon vuoksi on tarkoituksenmukaista. Lisäehdot tehdään kirjallisesti. Lisäehdoissa ei kuitenkaan saa asettaa vaatimuksia
sijoituspentujen lukumäärän, värin tai sukupuolen suhteen. Lisäehdot eivät saa muodostua kohtuuttomiksi.

Paikka ja aika

Luovuttajan allekirjoitus ja
nimenselvennös

Paikka ja aika

Vastaanottajan allekirjoitus ja
nimenselvennös

jatkuu erillisessä liitteessä
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