Kattförbundet SVERAK

Ansökan om
huskattbevis

Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Åsbogatan 33, 504 56 Borås
Telefon vx. 033-10 15 65
sverak@sverak.se
www.sverak.se

Läs viktig information - före ansökan om huskattbevis - på SVERAKs hemsida och i FIFes och SVERAKs regler för utställning

Huskattbevis är avsett för utställning. Det innebär inte en registrering i SVERAKs stambok och får inte användas som någon slags
ersättning för en stamtavla.

Katt
Huskattens namn (får endast bestå av ett enda ord – max 19 tecken)

Hårlag

Långhår

Kön

Korthår

Födelsedatum - ÅÅMMDD

Färg och eventuellt mönster

Hane

Hona

Huskatt = katt utan stamtavla
Ange ID-nummer - klistra streckkod eller bifoga intyg

ID-numret finns redan registrerat

SVERAKs ID-register www.sverak.se/id

Kattens ägare
Jag som ansöker om huskattbevis intygar att katten inte har en stamtavla utfärdad av något förbund
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 publicering. Om godkännande ej
sker visas endast kattens uppgifter och orten där ägaren bor. Genom att inte godkänna publicering 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 huskattägare

 SVERAK blnr 2010 ver 2016-12 www.sverak.se

Ifylld och undertecknad ansökan sänds i original till egen kattklubb f.v.b. till SVERAK
Avgift för ansökan (f.n. 150 kr/huskattbevis) inbetalas till SVERAKs bankgiro 630-2962. Kvittokopia på inbetald avgift bifogas ansökan.

Klubbattest
Ansökan ankom kattklubben

Ansökan avsänd till SVERAK

Klubbattest – medlemskap i kattklubben bekräftas

Kattklubbens namn

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

