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Tällä sopimuksella allekirjoittaneet sopivat, että naaraskissa:
Nimi
 FORMTEXT      
Rekisterinumero
 FORMTEXT      

astutetaan uroskissalla:
Nimi
     
Rekisterinumero
     

Takaamme, että yllämainitut kissat ovat virallisesti omistuksessamme, eikä niiden kasvatuskäytölle tai pentujen rekisteröinnille Kissaliittoon ole estettä. Uroksen omistaja on tarkistanut naaraan tiedot rekisterikirjasta.
 
Takaamme, että molemmat kissat ovat asianmukaisesti rokotettuja ja parhaan tietomme mukaan terveitä. Takaamme, että kumpikaan kissoista ei ole FeLV- tai FIV-positiivinen ja pystymme tämän tarvittaessa eläinlääkärintodistuksella osoittamaan.

Uroskissan omistaja on esittänyt naaraan omistajalle seuraavat pentueen rekisteröintiin vaadittavat todistukset:
 Uroksen rekisterikirja
 Todistus uroksen tunnistusmerkinnästä
 Uroksen kivestodistus yli 6 kk ikäisenä	
 Uroksen napatyrättömyystodistus
 Valkoisen kissan kuulotodistus
 PK (ABY/SOM)	 PRA (ABY/SOM)
 PKD (PER/EXO)	 GM1/GM2 (KOR)
 HCM/R82OW (RAG)	 GM 2 (BUR)
 GSD IV (NFO)	 HCM MCO/A31P(MCO)


 Näistä todistuksista on naaraan omistaja saanut kopiot. 
Mikäli kopioita ei ole annettu tätä sopimusta allekirjoitettaessa, uroksen omistaja sitoutuu antamaan rekisteröintiin vaadittavat todistukset mukaan lukien rotukohtaiset todistukset astutustodistuksen liitteenä.

 Naaraskissan omistaja on esittänyt uroksen omistajalle seuraavat pentueen rekisteröintiin vaadittavat todistukset:
 Naaraan rekisterikirja
 Todistus naaraan tunnistusmerkinnästä	
 Naaraan napatyrättömyystodistus
 Valkoisen kissan kuulotodistus
 PK (ABY/SOM)	 PRA (ABY/SOM)
 PKD (PER/EXO)	 GM1/GM2 (KOR)
 HCM/R82OW (RAG)	 GM 2 (BUR)
 GSD IV (NFO)	 HCM MCO/A31P(MCO)


 FeLV ja FIV
 Veriryhmä
 Muut, mitkä:      

 Vakuutan, että jäsenmaksuni on maksettu.


 FeLV ja FIV
 Veriryhmä
 Muut, mitkä:      

 Vakuutan, että jäsenmaksuni on maksettu ja minulla on voimassa oleva siitosuroksen omistajan sopimus.

Kun astutusmaksu on kokonaan suoritettu, uroksen omistaja sitoutuu viipymättä toimittamaan naaraan omistajalle astutustodistuksen ja sen liitteet. Mikäli uroksen omistaja ei toimita todistusta 7 päivän kuluessa astutusmaksun saamisesta, hän sitoutuu korvaamaan naaraan omistajalle mahdolliset rekisteröinnin viivästymisestä koituvat kustannukset.

Muut sopimusehdot kääntöpuolella. 
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, kullekin sopijapuolelle omansa.

Paikka ja aika:  FORMTEXT         FORMTEXT       /  FORMTEXT       20  FORMTEXT      

Naaraan omistaja
     
Yhdistys
     
Allekirjoitus ja nimenselvennös

Uroksen omistaja
     
Yhdistys
     
Allekirjoitus ja nimenselvennös



SOPIMUSEHDOT

 Astutus tapahtuu naaraan omistajan luona. Naaraan omistaja takaa, että uros ei naaraan luona ollessaan ole tekemisissä muiden kissojen kuin tässä sopimuksessa mainitun naaraskissan kanssa.

Astutukseen liittyvät matkakulut maksaa naaraan omistaja, ellei lisäehdoissa toisin sovita. 

Uroksen omistaja sitoutuu huolehtimaan uroksen noutamisesta viipymättä astutuksen jälkeen, ellei lisäehdoissa toisin sovita.

Mikäli astutuksen aikana tai muulloin uroksen ollessa naaraan luona se sairastuu tai sille sattuu tapaturma, sitoutuu naaraan omistaja hankkimaan tarpeellisen lääkärinhoidon urokselle viipymättä ja uroksen omistaja sitoutuu korvaamaan naaran omistajalle tästä aiheutuvat kustannukset.

Ellei lisäehdoissa toisin sovita, uroksen omistaja ei vastaa uroksen naaraan luona ollessaan aiheuttamasta aineellisesta vahingosta.


 Astutus tapahtuu uroksen omistajan luona. Uroksen omistaja takaa, että naaras ei uroksen luona ollessaan ole tekemisissä muiden kissojen kuin tässä sopimuksessa mainitun uroskissan kanssa.

Astutukseen liittyvät matkakulut maksaa naaraan omistaja, ellei lisäehdoissa toisin sovita. 
Naaraan omistaja sitoutuu huolehtimaan naaraan noutamisesta viipymättä astutuksen jälkeen, ellei lisäehdoissa toisin sovita.

Uroksen omistaja 
 FORMCHECKBOX  	Ei peri ylläpitokorvausta naaraan hoidosta
 FORMCHECKBOX  	Perii ylläpitokorvausta naaraan hoidosta seuraavien ehtojen mukaisesti:	
	 FORMTEXT      

Mikäli astutuksen aikana tai muulloin naaraan ollessa uroksen luona se sairastuu tai sille sattuu tapaturma, sitoutuu uroksen omistaja hankkimaan tarpeellisen lääkärinhoidon naaraalle viipymättä ja naaraan omistaja sitoutuu korvaamaan uroksen omistajalle tästä aiheutuvat kustannukset.
Ellei lisäehdoissa toisin sovita, naaraan omistaja ei vastaa naaraan uroksen luona ollessa mahdollisesti aiheuttamasta aineellisesta vahingosta.

Astutusmaksua naaraan omistaja suorittaa uroksen omistajalle seuraavasti:
 FORMTEXT      

 FORMCHECKBOX  Mikäli naaras ei tule kantavaksi, naaraan omistajalla on oikeus uusinta-astutukseen seuraavin ehdoin:
 FORMTEXT      


Lisäehdot: (jatketaan tarvittaessa erillisellä paperilla)
 




_________________	_________________________	_________________________
Aika ja paikka		Naaraan omistajan allekirjoitus ja 	Uroksen omistajan allekirjoitus ja
nimenselvennös			nimenselvennös



