Lomake on sähköisessa muodossa, joten voit täyttää sen allekirjoituksia ja vastaanottajan tietoja
lukuunottamatta tietokoneella ennen tulostamista.
Voit joko tulostaa suoraan kolme kappaletta täytettyjä lomakkeita tai kopioida yhden tulostamasi lomakkeen, minkä
jälkeen tulisi jokaiseen(3kpl) omistajanvaihdoksen kappaleeseen laittaa kaikkien uusien ja vanhojen omistajien
allekirjoitukset.

OMISTAJANVAIHDOSILMOITUS
Omistajanvaihdosilmoitus täytetään kolmena kappaleena. Ensimmäisen osan ostaja toimittaa Suomen Hippokseen,
toinen jää ostajalle ja kolmas jää myyjälle.
Tällä lomakkeella ilmoitetaan Suomen Hippokseen omistajanvaihdos ennen hevosen ilmoittamista seuraavaan
kilpailuun tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa vaihdoksesta.
Huom! Myyjän ja ostajan kannattaa tehdä hevosesta myös kauppakirja, jossa sovitaan tarkemmin kaupanehdoista.
Kauppakirjaa ei tarvitse toimittaa Suomen Hippokselle.
1. Ilmoita omistajanvaihdoksen päivämäärä.
2. Ilmoittamalla hevosesta pyydetyt tiedot säästyt mahdolliselta lisäselvitystarpeelta.
3. Lomakkeessa on varattu tila kolmen vanhan ja yhden uuden omistajan tiedoille.
Sekä VANHASTA että UUDESTA OMISTAJASTA ilmoitetaan kaikki tiedot. Täytä tarvittaessa myös yhteisomistuksen
rekisteröinti-ilmoitus.
Jos varsan rekisteröi joku muu kuin kasvattaja, täytyy omistajanvaihdos antaa tunnistajalle.
4. Uuden omistajan tilitiedot ilmoitetaan omistajanvaihdoksen yhteydessä niille erikseen varatussa sarakkeessa.
4. Kaikki hevosen vanhat ja uudet omistajat allekirjoittavat lomakkeen.
Jos omistajana on Tallinimi, lomakkeen allekirjoittaa Suomen Hippokseen ilmoitettu virallinen edustaja.

Alle 18-vuotiaan omistajan puolesta lomakkeen allekirjoittaa huoltaja.

5. Omistajanvaihdosilmoitus toimitetaan SUOMEN HIPPOKSEEN
A suoraan, esim. postitse: hevosen passi tai rekisteritodistus toimitettava mukaan.
B hevosjalostusliiton tai raviradan toimiston kautta: passi tai rekisteritodistus mukana. Liitto tai
ravirata toimittaa lomakkeen edelleen Suomen Hippokseen.
6. Suomen Hippoksen, hevosjalostusliiton tai raviradan virkailija merkitsee uuden omistajan hevosen passiin tai
rekisteritodistukseen ja varmentaa merkinnän leimalla.
OMISTAJA EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA ITSE TEHDÄ PASSIIN TAI REKISTERITODISTUKSEEN
MERKINTÄÄ! Omistajan tekemä merkintä on mitätön.
7. Jos hevosen omistaa yhteisomistus tai Tallinimi, tulee myös niiden olla rekisteröity Suomen Hippokseen.
8. Myöhästyneestä omistajanvaihdosilmoituksesta peritään korotettu maksu. Myös mahdolliset väliomistajanvaihdokset
laskutetaan uusilta omistajilta.
Postitusosoite:
Suomen Hippos ry/
Merja Asplund
Tulkinkuja 3
02650 Espoo

Suomen Hippos ry
Tulkinkuja 3,
02650 Espoo

Lue kaavakkeen täyttö-ohjeet huolellisesti ennen täyttöä.

OMISTAJANVAIHDOSILMOITUS

Hevosen nimi

Sukupuoli

Kaupanteon
päivämäärä
Emän ja isän nimi
rekisteröimättömästä varsasta

Rekisterinumero
Synt.vuosi
Syntymäaika

VANHA OMISTAJA
Nimi
Lähiosoite
Postinumero

Asuinkunta
Postitoimipaikka

Syntymäaika

Vanha omistaja
Nimi
Lähiosoite
Postinumero

Asuinkunta
Postitoimipaikka

Puhelinnumero
Syntymäaika

Vanha omistaja
Nimi
Lähiosoite
Postinumero

Puhelinnumero

Asuinkunta
Postitoimipaikka

Puhelinnumero

HUOM. TÄYTÄ EHDOTTOMASTI UUDEN TALLINIMEN TAI YHTEISOMISTUKSEN OSALTA REKISTERÖINTIILMOITUS JA LIITÄ SE MUKAAN OMISTAJAVANVAIHDOSILMOITUKSEEN.
UUSI OMISTAJA / TALLINIMI / YHTEISOMISTUS
Nimi
Lähiosoite

Syntymäaika

Postinumero

Puhelinnumero

Postitoimipaikka

Asuinkunta

Sähköposti

Uuden omistajan tilitiedot näyttely-, kasvattaja, ja ravikilpailupalkintojen maksamista varten.
Tilinomistaja
IBAN-tilinumero

VANHOJEN OMISTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET

UUSIEN OMISTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET

Huom! Alaikäisen puolesta ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja.
NIMENSELVENNYKSET
Ilmoituksen vastaanottaja
Tulosta

NIMENSELVENNYKSET
Päiväys, leima
Lue kaavakkeen täyttö-ohjeet huolellisesti ennen täyttöä.

Lomake on sähköisessa muodossa, joten voit täyttää sen allekirjoituksia ja vastaanottajan tietoja
lukuunottamatta tietokoneella ennen tulostamista.

YHTEISOMISTUKSEN REKISTERÖINTI
Suomen Hippos pitää rekisteriä yhteisomistuksista. Yhteisomistukset on ilmoitettava kirjallisesti rekisteröintiä varten.
Anomuksesta tulee käydä ilmi omistajien nimet, syntymäajat ja osoitteet sekä yhteisomistuksen kotipaikka.
Yhteisomistus voi halutessaan valita joukostaan virallisen edustajan, joka voi tehdä sopimuksia yhteisomistuksen
puolesta.

Yhteisomistuksista

• Yhteisomistuksen nimenä toimii omistajien nimet.
• Rekisteröinti tapahtuu oheisella lomakkeella.
• Yhteisomistuksen edustajana voi olla vain täysi-ikäinen henkilö
• Kun hevonen siirtyy yksityishenkilöltä yhteisomistuksen omistukseen, on tästä tehtävä omistajanvaihdosilmoitus
normaaliin tapaan.

Toimitusosoite:
Suomen Hippos/
Merja Asplund
Tulkinkuja 3
02650 Espoo
puh. 020 760 5245
merja.asplund@hippos.fi

Suomen Hippos ry
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
puh: 020 760 5245
fax: 020 760 5291

Lue ensin kaavakkeen täyttöohjeet huolellisesti edelliseltä sivulta.

YHTEISOMISTUKSEN
REKISTERÖINTI-ILMOITUS

Rastita, jos tämä ilmoitus ei koske uuden yhteisomistuksen rekisteröintiä, vaan vanhan tietojen päivittämistä.

Yhteisomistuksen omistajat - jokaisen syntymäaika ja osoite
1. Nimi

Syntymäaika

Osoite
Sähköposti
Puh.nro
2. Nimi

Syntymäaika

Osoite
Sähköposti
Puh.nro
3. Nimi

Syntymäaika

Osoite
Sähköposti
Puh.nro

Yhteisomistuksen tilitiedot näyttely-, kasvattaja, ja ravikilpailupalkintojen maksamista varten.
Tilinomistaja
IBAN-tilinumero
YHTEISOMISTUKSEN EDUSTAJAN VALINTA
Hyväksymme, että yhteisomistuksellamme on virallinen edustaja, joka jatkossa voi allekirjoittaa yhteisomistuksemme
puolesta. Mikäli kaikki yhteisomistuksen henkilöt ovat alaikäisiä, tulee heillä olla edustajana täysi-ikäinen
huoltaja.
Nimi

Syntymäaika

Lähiosoite

Puhelinnumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Edustajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Emme halua yhteisomistuksellemme virallista edustajaa. Kaikki omistajat allekirjoittavat myös jatkossa.
Yhteisomistuksen omistajien allekirjoitukset
Nimenselvennys
Nimenselvennys
Nimenselvennys
Ilmoituksen vastaanottaja

Päiväys, leima

Tulosta
Liittyy hevosen

rekisteröintiin/om.vaihdokseen/hallinnanoikeudensiirtoon.

