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INTERNATIONAL CAT FANCIERS

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOTÓW
LUBLIN.POLSKA
KRS0000004685 REGON 431211329 NIP 712-257-18-65

tel: +48 609 959 600
e-mail: icf.lublin@gmail.com

http://www.mtmk-icf.pl

UMOWA KRYCIA
Zawarta pomiędzy właścicielem kotki:
Nazwisko i imię:
Adres:
Tel./ e-mail:
Podstawowe dane dotyczące kotki:
Rasa

Kolor:

Imię kota:

Nr rodowodu:
Data urodzenia:

A właścicielem kocura:
Nazwisko i imię:
Adres:
Tel./ e-mail:
Podstawowe dane dotyczące kocura:
Rasa

Kolor:

Imię kota:

Nr rodowodu:
Data urodzenia:

Umowa zobowiązuje właściciela kocura do:
1. przyjęcia kotki do krycia o ile aktualny stan zdrowotny i higieniczny nie budzi zastrzeżeń a kotka posiada ważne skierowanie
do krycia.
2. po pobraniu zaliczki, w przypadku nieskutecznego pierwszego krycia do ponownego przyjęcia kotki, lecz nie więcej jak dwa
razy.
Umowa zobowiązuje właściciela kotki do:
1. powiadomienia właściciela reproduktora o narodzeniu kociąt w terminie 14 dni od daty urodzenia.
2. ostatecznego ustalenia z właścicielem reproduktora warunków rozliczenia w momencie odbioru karty krycia wg jednego z
niżej podanych punktów:
A. w przypadku urodzenia jednego kociaka właściciel kotki winien zapłacić za krycie sumę równą 1/3 wartości kociaka
jednak nie mniej niż:
B. w przypadku urodzenia dwóch kociąt właściciel kotki winien zapłacić za krycie sumę równą 2/3 wartości kociaka
jednak nie mniej niż:
C. w przypadku urodzenia trzech lub większej ilości kociąt ma prawo do wzięcia za krycie wybranego kociaka lub opłaty w
wysokości wartości jednego kociaka jednak nie mniej niż:
D. lub ustala inny sposób rozliczenia:

3.ostatecznego rozliczenia z właścicielem reproduktora w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty urodzenia kociąt.
4.
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5. Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
Podpis właściciela kotki

W dniu

Podpis właściciela kocura

Właściciel reproduktora poinformował mnie o obowiązującej formie rozliczenia wg punktu
Podpis właściciela kotki

Podpis właściciela kocura

Kwituję pobranie zaliczki w kwocie:
Podpis właściciela kocura

Data

