OMISTAJAnvaihdos

ANMÄLAN OM ÄGARBYTE CHANGE OF OWNERSHIP

www.hippos.fi

SÄHKÖINEN OMISTAJANVAIHDOS
Omistajanvaihdoksen voi tehdä myös sähköisesti Heppa-järjestelmän Oma Talli
-palvelun kautta (vaatii Oma talli -tunnukset, jotka voi anoa samasta osoitteesta).

heppa.hippos.fi/omatalli

OMISTAJANVAIHDOS
Voit tulostaa suoraan kolme kappaletta täytettyjä
lomakkeita tai kopioida yhden tulostamasi lomakkeen,
minkä jälkeen jokaiseen omistajanvaihdokseen (3 kpl)
lisätään kaikkien uusien ja vanhojen omistajien allekirjoitukset.
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
Hippokseen.
1. Ilmoita omistajanvaihdoksen päivämäärä.
2. Ilmoittamalla hevosesta pyydetyt tiedot säästyt mahdolliselta lisäselvitystarpeelta.
3. Lomakkeessa on varattu tila vanhan ja kolmen 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.
5. 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.
6. Omistajanvaihdosilmoitus toimitetaan Suomen Hippokseen (passia EI tarvitse liittää mukaan)
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.

ANMÄLAN OM ÄGARBYTE

Ni kan skriva ut tre ifyllda banketter direkt eller kopiera
en utskriven blankett varefter varje blankett (3 st.) bör
undertecknas av samtliga gamla och nya ägare.
Anmälan ifylles i tre exemplar. Ett exemplar sänder
köparen till Finlands Hippos, ett blir hos köparen och ett
blir hos säljaren. Med den här blanketten anmäls ägarbytet till Finland Hippos före hästen anmäls till följande
start eller senast inom 14 dygn från ägarbytet.
Obs! Säljare och köpare uppmanas att också göra ett
köpebrev där mera specifika köpevillkor framgår. Köpebrevet behöver inte skickas till Finlands Hippos.
1. Anmäl datum för ägarbytet
2. Genom att anmäla begärda uppgifter om hästen, besparas ni eventuella tilläggsutredningar.
3. På blanketten finns plats för gamla och tre nya ägares
uppgifter. Både de gamlas och de nya ägarnas alla
uppgifter anmäls. Fyll i vid behov också samägoregistrerings anmälan. Om någon annan än uppfödaren registrerar ett föl, bör ägarbytet ges till identifieraren.
4. Den nya ägarens kontonummer anmäls i samband med
ägarbytet i fältet reserverat för ändamålet.
5. Samtliga gamla och nya ägare undertecknar blanketten. Om ägaren är ett Stallnamn, undertecknas blanketten av den officiella företrädaren som är anmäld till Finlands Hippos. Vårdnadshavaren undertecknar blanketten
för ägare under 18-år.
6. Anmälan om ägarbytet skickas till Finlands Hippos
7. Om hästen ägs gemensamt eller står i Stallnamn, bör
dessa också vara registrerade i Finland Hippos.
9. För försenade ägarbytesanmälningar uppbärs förhöjd
avgift. Även eventuella intermistiska (mellan) ägarbyten
debiteras av de nya ägarna.

Suomen Hippos ry
Kasvattajan ja omistajan palvelut
Ravitie 1, 00370 HELSINKI
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Kaupanteon päivämääärä
Datum för köp
Date of trade

Hevosen nimi
Hästnamn
Horse name

Sukupuoli
Kön
Sex

Rekisterinumero / UELN
Registrerinsnummer
Registernumber

Syntymäaika
Födelsedag
Date of birth

Emä
Moder
Dam

Isä
Fader
Sire

Omistaja
Ägare
Owner

Puhelinnumero
Telefonnummer
Phone number

Katuosoite
Näradress
Address

Postinumero
Postnummer
Postal code

Postitoimipaikka
Postanstalt
Post office

Sähköpostiosoite
E-post
E-mail

HUOM. TÄYTÄ EHDOTTOMASTI UUDEN TALLINIMEN TAI YHTEISOMISTUKSEN OSALTA
REKISTERÖINTIILMOITUS JA LIITÄ SE MUKAAN OMISTAJAVANVAIHDOSILMOITUKSEEN

1. Uusi omistaja, tallinimi tai yritys
1. Ny Ägare, stallnamn eller samägos
1. New owner, name of stable or joint ownership

Henkilötunnus
Personnummer
Identity number

2. Uusi omistaja, tallinimi tai yritys
2. Ny Ägare, stallnamn eller samägos
2. New owner, name of stable or joint ownership

Henkilötunnus
Personnummer
Identity number

3. Uusi omistaja, tallinimi tai yritys
3. Ny Ägare, stallnamn eller samägos
3. New owner, name of stable or joint ownership

Henkilötunnus
Personnummer
Identity number

Uuden omistajan yhteystiedot
(uusi omistajatodistus toimitetaan
omistajalle, joka on merkitty yllä kohtaan 1)

Katuosoite
Näradress
Address

Postinumero
Postnummer
Postal code

Postitoimipaikka
Postanstalt
Post office

Puhelinnumero
Telefonnummer
Phone number

Sähköpostiosoite
E-post
E-mail

Tilinumero IBAN-muodossa palkintojen maksamista varten
Nya ägarens IBAN-kontonummer
New owner’s IBAN bank account number
Tilin omistaja
Kontoinnehavare
Bank account owner
ALLEKIRJOITUKSET & nimenselvennykset (omistaja, tallinimen tai yrityksen edustaja)
1. Vanha omistaja - Gamla ägare - Old owner

2. Vanha omistaja - Gamla ägare - Old owner

3. Vanha omistaja - Gamla ägare - Old owner

1. Uusi omistaja - Nya ägare - New owner

2. Uusi omistaja - Nya ägare - New owner

3. Uusi omistaja - Nya ägare - New owner

Rekisterinpitäjän allekirjoitus
Underteckning av register
Signature of register

Päivämäärä ja leima
Datum och stämpel
Date and stamp

