Sopimus uroksen
jalostusoikeuden luovutuksesta
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallituksen hyväksymä 4.2.2016.

Sopimuksen tarkoitus on sopia jalostusoikeuden luovutuksen ehdoista sekä mahdollistaa syntyneen pentueen rekisteröinti Kennelliiton
koirarekisteriin muun henkilön kuin uroksen omistajan hyväksynnällä.

Uroksen tiedot
Rotu

Syntymäaika

Nimi

Rekisterinumero

Tunnistusmerkintä

Väri

Sopimuksen osapuolet
Uroksen omistaja/omistajat (enintään kolme henkilöä)

Uroksen jalostusoikeuden vastaanottaja/vastaanottajat

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Sähköposti

Sähköposti

Puhelin

Kennelliiton jäsennumero

Puhelin

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Sähköposti

Sähköposti

Puhelin

Kennelliiton jäsennumero

Puhelin

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Sähköposti

Sähköposti

Puhelin

Kennelliiton jäsennumero

Uroksen omistajan tilinumero (IBAN):

Kennelliiton jäsennumero

Kennelliiton jäsennumero

Puhelin

Kennelliiton jäsennumero

Tilin omistaja

Sopimuksen ehdot
1) Sopimus on voimassa ______.______.20____–______.______.20____ (korkeintaan vuoden)
2) Uroksen omistaja luovuttaa tällä sopimuksella yllä mainitun uroksen jalostusoikeuden vastaanottajalle.
Sopimuksella tarkoitetaan _____ (kpl) syntynyttä pentuetta. Pentueeksi lasketaan yksi kuolleenakin syntynyt pentu.
Vastaanottaja saa käyttää urosta jalostukseen

omille nartuille

muiden omistamille nartuille.

a)

Vastaanottajalla on sopimuksen mukaan oikeus pitää urosta hallinnassaan enintään _____ viikkoa astutusta varten.

b)

Osapuolet sopivat erikseen uroksen oleskeluajan vastaanottajan luona: ______.______.20_____–______.______.20_____.

3) Vastaanottaja ei saa tämän sopimuksen nojalla oikeutta kerätä käyttöönsä uroksen spermaa.
4) Vastaanottaja vastaa uroksen kuljetuksesta ja ylläpidosta aiheutuneista kuluista, kuten suoraan astutukseen liittyvistä
eläinlääkärikuluista ja kivestodistuksen hankkimiseen liittyvistä kuluista.
5) Vastaanottaja vastaa uroksesta kun se on hänen hallinnassaan. Vastaanottaja on velvollinen kertomaan uroksen omistajalle uroksen
terveydentilassa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista sinä aikana, kun uros on vastaanottajan hallinnassa.
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6) Osapuolten tulee sopia uroksen mahdollisesta vakuuttamisesta jalostusoikeuden luovutuksen ajaksi:
a)
uros on jo vakuutettu omistajan toimesta
b)
omistaja vakuuttaa uroksen
c)
jalostusoikeuden vastaanottaja
			
vakuuttaa uroksen
Lisäehdot uroksen vakuuttamisesta: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
7) Korvauksen maksaminen uroksen omistajalle:
a)

Maksetaan nartun synnytettyä pentueen ja maksun suuruus määräytyy seuraavasti:
1) ____________ e, jos narttu synnyttää yhden tai useamman elävän pennun
2) ____________ e/elävänä syntynyt pentu
3) ____________ e/_____ viikon ikäinen pentu

b)

Maksetaan kokonaisuudessaan heti. Maksu on suuruudeltaan ____________ e ja se:
1)

c)

on maksettu paikan päällä

2)

maksetaan tilille viimeistään ______.______.20_____

Korvauksena uroksen omistaja saa pentueesta yhden pennun. Tällöin on määriteltävä, missä järjestyksessä pentujen valinta
suoritetaan, mihin mennessä tämä on tehtävä ja mitä tehdään jos syntyy vain yksi pentu tai vain toista sukupuolta olevia pentuja.

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
d)

Jalostusoikeudesta on tehty erillinen sopimus, jolloin korvausta ei merkitä tähän sopimukseen. Liite nro _____

Jos narttu ei tule kantavaksi, vastaanottaja maksaa korvauksena vain 10 % sovitusta maksusta. Jos korvaus on maksettu heti sopimuksen
allekirjoittamisen yhteydessä, palauttaa luovuttaja 2 kk kuluessa vastaanottajan maksaman summan pidättäen tästä kuitenkin 10 %.
8) Saatuaan tiedon nartun omistajalta/jalostusoikeuden haltijalta, ilmoittaa vastaanottaja uroksen omistajalle välittömästi pentujen
syntymisestä. Uroksen omistaja on velvollinen ilmoittamaan jalostusoikeuden vastaanottajalle uroksen tai sen muiden jälkeläisten
terveydentilassa myös myöhemmin tapahtuvista muutoksista (jos pentuja on syntynyt). Jalostusoikeuden vastaanottaja on velvollinen
ilmoittamaan uroksen omistajalle pentueessa mahdollisesti esiintyvistä sairauksista ja vioista.
9) Uroksen omistaja tallentaa Omakoira-palvelun kautta jalostusoikeuden luovutetuksi pikimmiten, kuitenkin viimeistään
______.______.20_____. Jos hän ei pysty hyväksymään jalostusoikeuden luovutusta sähköisesti, lähetetään Kennelliittoon kopio tästä
sopimuksesta viimeistään pentueilmoituksen yhteydessä.
10) Kun nartun omistaja/jalostusoikeuden haltija on suorittanut astutusmaksun kokonaisuudessaan, hyväksyy jalostusoikeuden
vastaanottaja pentueen rekisteröitäväksi Omakoira-palvelun kautta tai täyttää pentueilmoitukseen sisältyvän astutustodistuksen ja
luovuttaa sen nartun omistajalle/jalostusoikeuden haltijalle allekirjoitettuna.
11) Vastaanottajalla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen nojalla saamiaan oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman uroksen
omistajan/omistajien kirjallista suostumusta.
Erimielisyydet: Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
osapuolten välisin neuvotteluin. Lopullisesti riidat ratkaistaan uroksen omistajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos uroksen omistajalla ei
ole kotipaikkaa Suomessa, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Suomen Kennelliiton asema: Kennelliitto tutkii ainoastaan onko osapuolten menettely Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden mukaista.
Epäillystä Suomen Kennelliiton sääntöjen vastaisesta toiminnasta voi tehdä kirjallisen allekirjoitetun ilmoituksen sopimuksen alareunassa
ilmoitettuun osoitteeseen.
Mikäli sopimuksen kaikki osapuolet eivät ole paikalla sopimuksen teon yhteydessä, heidän yksilöidyt valtakirjansa on liitettävä
sopimukseen. Liite nro _____ Tätä sopimusta ja sen mahdollisia liitteitä on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kappale
jokaista kummallekin osapuolelle.
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