Kattförbundet SVERAK

Ansökan om TRANSFER

Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Åsbogatan 33, 504 56 Borås

Använd denna blankett…
…när din kattköpare är från ett annat förbund som
önskar formell ägarändring i form av en transfer

Telefon vx. 033-10 15 65
sverak@sverak.se
www.sverak.se

Läs viktig information - före ansökan om transfer på SVERAKs hemsida och i FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring

Transfer är ett dokument som utfärdas av det förbund där katten är registrerad. Enkelt uttryckt kan sägas att transfer är en
ägarändring och ett formellt byte mellan förbund. När transfer begärts behöver inte ordinarie ägarändringsblankett insändas till
SVERAK.
En SVERAK-registrerad katt som fått transfer utfärdad/bytt förbund markeras som ”export” i stamboken. Om katten framöver syns i
SVERAK-stamtavla är SVERAK-registreringsnumret placerat inom parentes.
Ansökan om transfer kan ske i samband med kullregistreringen – notera då ”under reg” istället för registreringsnummer. Om katten är IDmärkt – klistra gärna intyg på avsedd plats. Det finns dock inget krav på ID-nummer för att transfer ska utfärdas.
Ange gärna vilket förbund som katten ska överföras till. Skäl till detta är att om katten ska överlåtas till exempelvis GCCF eller CFA ska
fem generationers stamtavla insändas från den nya ägaren till sitt förbund. SVERAK skriver då ut stamtavleutdrag över föräldradjurens
stamtavlor samtidigt som transfer utfärdas, så slipper din köpare få problem med detta.
Efter att blanketten fyllts i ska den undertecknas i original.
Originalstamtavlan ska inte medsändas denna ansökan. Utfärdad transfer sänds till uppfödare/överlåtare – ej direkt till ny ägare.
Ansökan sänds till Kattförbundet SVERAK, Åsbogatan 33, 504 56 Borås – glöm inte att bifoga kvittokopia på inbetald avgift (f.n. 150 kr
per transfer) till SVERAKs bg 630-2962. Som kvitto godkänns kvittokopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank
på genomförd betalning eller kontoutdrag från post/bank. Är du inte boende i Sverige – eller betalar via utländsk bank – tillkommer en
administrativ avgift om 50 kronor per försändels och/eller inbetalning. Denna avgift inbetalas till SVERAK samtidigt med "normal" avgift.

Uppgifter om katten
Kattens namn

Reg.nr inom SVERAK alt. ”under reg” *

Ras och färg (EMS-kod)

ID-nr / bifoga intyg eller klistra streckkod här

Kattens födelsedatum

Ny ägare
Namn

Ny ägares förbundstillhörighet

Gatuadress

Landskod, postnr och postadress

Tel.nr

E-postadress

Uppfödare/överlåtare

 SVERAK blnr 1030 ver 2016-12 www.sverak.se

Namn

Personnummer (10 siffror ÅÅMMDD-XXXX)

Gatuadress

Tel.nr

Postnr och postadress

Mobilnr

E-postadress

Underskrift
Datum

Underskrift av uppfödare/överlåtare

Genom undertecknande godkänns att person- och adressuppgifter registreras i SVERAKs databas

