ANMÄLAN TILL DATABASEN AV ETT IMPORTERAT HÄSTDJUR MED GILTIGT EU-PASS
Ägaren ansvarar själv för att hästdjuret som anmäls till databasen har rätt identitet. Individen och dess avkommor
har inte utställnings- eller travtävlingsrätt, avkommorna kan inte registreras i rasens stambok. Villkoret för att få
avels-, utställnings och travtävlingsrätt är att identiteten är säkerställd av en, av Finlands Hippos godkänd,
identifierare. Rekommendationen är att identiteten säkerställs hos alla importerade hästdjur.
På adressen www.hevosjalostusliitot.fi hittar ni ert eget hästavelsförbundet och identifierarens kontaktuppgifter.

1. Hästen kan tecknas i databasen med eller utan släktuppgifter. De hästar som tecknas med släktuppgifter bör ha
avelsorganisationens utfärdat pass eller ett skilt breeding certificate som bilaga till passet.

2. På blanketten antecknas hästens färg, tecken (också eventuellt brännmärke) samt mikrochipnumret. Ägaren ansvarar
för att identifikationsuppgifterna motsvarar djuret.

3. Hästar, födda och identifierade för utfärdande av pass efter 1.7.2009 bör vara märkta med mikrochips. Om hästen
saknar mikrochip bör den märkas därmed innan hästens uppgifter kan tecknas i databasen. Undantagsvis hästar från
länder där brännmärkning har varit en godkänd märkningsmetod.

4. Om hästen är märkt med mikrochip måste chipnumret, som står i passet, fyllas i på blanketten för att hästens
uppgifter ska kunna införas i databasen. Ägaren ansvarar för att mikrochipet är avläst och hittas i hästen.

5. Original pass samt eventuella andra bilagor bifogas med blanketten. I databasen kommer en notering om
importintyget har uppvisats. Ägaren ansvarar dock för att intyget sparas i fem år oberoende om det har granskats i
samband med anmälan till databasen.

Suomen Hippos
Tulkinkuja 3
02650 Espoo

Vänligen läs anvisningarna omsorgsfullt före blanketten ifylls!

ANMÄLAN TILL DATABASEN AV ETT IMPORTERAT
HÄSTDJUR MED GILTIGT EU-PASS
Hästen/ponny tecknas i databasen med minimi uppgifter, utan härstamning, pris 70€
Hästen/ponnyn tecknas i databasen med härstamning, pris 95€
Till priset tillkommer post/behandlingskostnader enligt prislistan

Hästens/ponnyn namn

Kön

UELN-/Registernummer

SRL-nummer
(om det finns)
Födelsedatum

Ras
Hästens färg
(också skimmelns födelsefärg)
Hästens kännetecken (huvud, hals, bål, ben,
hovar, brännmärken)
Hästen är märkt med transponder,
mikrochipsnummer:
Jag intygar att den anmälda hästen motsvarar identifikationsmärkningar i passet.
Bilagor som bifogas med anmälan:
Hästpasset i original

En kopia av TRACES eller motsvarande hälsointyg/gränskontrollintyg (måste förvaras i 5 år)
Annat, vad
Ägare/Namn

Födelsetid

Adress

E-post

Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

Jag vill att passet returneras på postförskott
Om ovanstående punkt inte är vald, returneras passet som vanlig brevförsändelse. Posten ansvarar för uppföljning för
försändelser på postförskott, vilket innebär att man kan ansöka om ersättning för eventuella försvunna eller skadade försändelser.
Finlands Hippos står inte för kostnader för försvunna eller skadade försändelser.
Jag intygar med min namnteckning riktigheten i blankettens uppgifter samt försäkrar att jag har äganderätt till ovannämnda häst.
Plats och datum

UNDERSKRIFT
Mottagare av anmälan
Datum, stämpel
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Finlands Hippos ansvarar inte för äganderätten av hästen som är anmäld med denna blankett. Om äganderätten tecknas i
ett företag, samägo eller stallnamn bör det anmälas med en separat registreringsblankett avsedd för stallnamn/samägo.
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