
 
 

Avtal om Amma till kattungar 
med moder stambokförd i SVERAK 

Sida 1 (2) 

 
 

 
  
 

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SVERAK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SVERAK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av 
avtal och dels med SVERAKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SVERAKs behandling av personuppgifter, 
finns på www.sverak.se/sekretessinformation/ . Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SVERAK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår 
medlemsavdelning, tel 033-10 15 65, sverak@sverak.se 
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Information om kattungar  
Mor Reg.nr i SVERAK 

            
Ras och färg (EMS-kod) Född ID-nr 

                  
Far Reg.nr i SVERAK/annat 

            
Ras och färg (EMS-kod) Född ID-nr 

                  
Kattungar födda datum Antal som detta avtal avser Flyttade datum Anmärkning 

                   
Kattunge 1 Kön Ras och färg (EMS-kod) Anmärkning 

    
Kattunge 2 Kön Ras och färg (EMS-kod) Anmärkning 

    
Kattunge 3 Kön Ras och färg (EMS-kod) Anmärkning 

    
Kattunge 4 Kön Ras och färg (EMS-kod) Anmärkning 

    
Kattunge 5 Kön Ras och färg (EMS-kod) Anmärkning 

    
Kattunge 6 Kön Ras och färg (EMS-kod) Anmärkning 

    

Om Amma 
Namn Ev reg.nr i SVERAK 

            
Ras och färg (EMS-kod) Född ID-nr 

                  

Ägare till moder och kattungar (nedan Ägare) 
Namn Pers.nr 

            
Gatuadress  Postnr och postadress 

            
Tel.nr E-postadress Medlem i SVERAK-klubb 

             

Ägare till Amma (nedan Amma-ägare) 
Namn Pers.nr 

            
Gatuadress  Postnr och postadress 

            
Tel.nr E-postadress Medlem i SVERAK-klubb 

      
 
 
 
 

       

http://www.sverak.se/sekretessinformation/
mailto:sverak@sverak.se
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Avtal mellan två parter är bindande. Generellt gäller att man måste vara 18 år, dvs myndig, för att ingå avtal. FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och 
stambokföring samt grundregler för medlemmar i SVERAK gäller för detta avtal. Övriga regler framgår av tillämplig lagstiftning. SVERAK tolkar inte avtal, 
lagtext eller tar ställning i tvistemål mellan avtalsparter. Inte heller agerar SVERAK ombud i civilrättsliga tvister. 
 
 

Villkor – rättigheter och skyldigheter 
 
Allmänt 
1. Amma-ägaren förbinder sig att utfodra och vårda kattungarna 

under tiden från datum för flytt av kattungar tills de uppnått minst 
12 veckors ålder, eller det tidigare datum som veterinär medgett. 
OBS! Att dispens krävs från SVERAK för att flytta kattungar 
innan 12 veckors ålder. 

2. Amma-ägaren förbinder sig att hålla kattungarna disponibla för 
Ägaren och att vårda kattungarna på ett sådant sätt att Ägaren 
kan nyttja sina rättigheter enligt detta avtal. 

3. Kattungarna ska vårdas enligt instruktioner från Ägaren.  
4. Besök av Ägaren och kattungespekulanter avtalas i samråd 

mellan Ägare och Amma-ägare. 
5. Ägaren ansvarar för löpande kostnader för foder, kattsand, 

försäkring, transporter, osv. för kattungarna. 
6. Ägaren ansvarar för att kattungar blir vaccinerade i enlighet med 

gällande krav samt att kattungarna är försäkrade. 
7. Ägaren har rätt att disponera kattungarna den tid som krävs för 

att utföra erforderliga veterinärundersökningar och behandlingar.  
8. Amma-ägare måste omedelbart meddela Ägaren om olycka, 

sjukdomstillstånd eller dödsfall hos någon av kattungarna. Beslut 
om avlivning måste fattas av Ägare eller veterinär. 

9. Ägaren ansvarar för samtliga kostnader för veterinärvård. Om 
sjukdom/olycka/dödsfall hos kattunge beror på uppenbar  
omsorgsbrist hos Amma-ägaren har Ägaren rätt till ersättning 
från Amma-ägaren med max 18 gånger den ersättning per vecka 
som överenskommits nedan. 

10. Om livförsäkring utfaller så tillfaller ersättningen Ägaren. Amma-
ägare ersätts enligt avtal.  

11. När kattungarna nått 12 veckors ålder ska Amma-ägaren hålla 
katterna disponibla för Ägaren för avhämtning. 

12. Om Amma-ägaren säger upp avtalet innan kattungarna är 12 
veckor är Ägaren skyldig att snarast återta kattungarna. Vid 
sådan uppsägning i förtid förlorar Amma-ägaren rätt till 
ersättning, om inte avbrottet beror på händelser utanför dennes 
kontroll. 

13. Ägaren äger rätt att häva avtalet och återta kattungar, om det 
påvisas att Amma-ägaren uppenbart brister i omsorgen om 
kattungarna. Vid sådan händelse förlorar Amma-ägare rätt till 
ersättning för den tid denne haft kattungarna i sin vård. 

14. Avlider någon part i detta avtal förfaller avtalet i sin helhet och 
kan inte göras gällande av den avlidnes rättighetsinnehavare.  

15. Tvist mellan parterna som berör detta avtal eller annan 
överenskommelse, eller handling som träffats med stöd av detta 
avtal, ska i första hand lösas i svensk allmän domstol. 

 
 

Amma-ägaren har rätt till ersättning med ___________________ kronor/kattunge, som betalas senast vid avhämtning enligt punkt 11. 
Ersättningen anges per kattunge och en riktlinje är att ersättningen bestäms till 1 000 – 1 500 kr/kattunge. 

 

Underskrifter  
Med detta avtal, 2 sidor, av vilket parterna erhållit var sitt exemplar och som genomlästs och undertecknats, förklarar sig båda parter nöjda. 

Ort  Datum 

  
Kattungeägares underskrift Amma-ägares underskrift 
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