Kattförbundet SVERAK
Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Åsbogatan 33, 504 56 Borås

Ändring av uppgift i
SVERAKs ID-register

www.sverak.se

Innan du fyller i denna blankett kontrollera att kattens ID-nummer är registrerat i SVERAKs ID-register
Om katten inte finns i registret – använd blnr 2001 – ”Anmälan till SVERAKs ID-register”
Blankett insänds, undertecknad av både tidigare och ny ägare, i original till Kattförbundet SVERAK, Åsbogatan 33, 504 56 Borås

Ändring avser
Ändring av ägare

Ändring av kontaktuppgifter

Ändring av uppgift för huskatt

Katten har avlidit

Uppgift om katten
Kattens namn i ID-registret

Kattens ID-nummer i ID-registret

Ändring av uppgift för huskatt (Observera att detta inte gäller raskatt med stamtavla.)
Ändra kön till

Hane

Ändra hårlag till

Hona

Korthår

Ändra födelsedatum till

Ändra färg till (korrekta färgbenämningar finns på www.sverak.se)

Långhår

Kattens ägare (aktuell eller blivande)
Namn

Personnummer (10 siffror ÅÅMMDD-XXXX)

Gatuadress

Tel.nr

Postnr och postadress

Mobilnr

E-postadress

Underskrift och godkännande
Visning av kontaktuppgifter i SVERAKs ID-register sker endast när den som är kattens ägare godkänt visning. Om godkännande ej sker
visas endast kattens uppgifter och orten där ägaren bor. Genom att inte godkänna visning är jag medveten om att mina kontaktuppgifter
inte kommer att vara publika – det vill säga att den som söker katten i SVERAKs ID-register kommer inte att se att det är jag som är
registrerad ägare. Jag är även medveten om att SVERAK lämnar ut kontaktuppgifter vid förfrågan från myndigheter (ex.vis Jordbruksverk,
polis, tull) samt veterinärkliniker och samarbetspartners.
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter visas i SVERAKs ID-register
Datum

Underskrift av ägare

Vid ägarändring – tidigare ägares underskrift
Jag, som tidigare registrerad ägare till ovan nämnda katt, intygar att katten överlåtits till ovanstående ny ägare

 SVERAK blnr 2002 ver. 2017-05 www.sverak.se

Namn

Personnummer (10 siffror ÅÅMMDD-XXXX)

Gatuadress

Tel.nr

Datum

Postnr och postadress

Mobiltel.nr

E-postadress

Underskrift av tidigare ägare

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

