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! ! ! ! ! ! ! ! LUOVUTUSSOPIMUS

Eläimen tiedot
! Kissa! ! ! Naaras! ! Steriloitu
! Koira! ! ! Uros! ! ! Kastroitu

Vastaanottajan tiedot

SOPIMUSEHDOT
1. Vastaanottaja sitoutuu hoitamaan sopimusta koskevaa eläintä eläinsuojelulain ja -säännöstön mukaisesti ja vie sen tarvittaessa 

eläinlääkärille. Eläimen katoamisesta vastaanottaja ilmoittaa välittömästi yhdistykselle. Jos Pelastetaan Koirat ry:n edustaja toteaa 
eläimen jääneen ilman asianmukaista ja riittävää hoitoa (esim. hoitamattomat sairaudet tai muu hoidon laiminlyönti) eläimen hallinta- ja 
omistusoikeus siirtyy yhdistykselle välittömästi ja vastikkeetta.

2. Vastaanottajalla ei ole oikeutta luovuttaa eläintä edelleen ilman yhdistyksen edustajan suostumusta eikä lopettaa sitä ilman eläin-
suojelullista syytä. Kodinvaihdostilanteessa yhdistys etsii eläimelle uuden kodin ja uuden omistajan tulee hyväksyä tämän sopimuksen 
ehdot.

3. Vastaanottajalla ei ole oikeutta teettää yhdistyksen kautta tuodulla eläimellä pentuja. Yhdistys suosittelee eläinten sterilisaatiota/
kastraatiota.

4. Luovutuksen jälkeen vastuu eläimestä hoitokustannuksineen sekä mahdollinen koiravero on vastaanottajalla.

5. Yhdistyksellä on lupa tiedustella eläimen vointia ja seurata sen sopeutumista, tarvittaessa paikan päällä.
6. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle mahdolliset nimen ja yhteystietojen muutokset.

7. Kulumaksua ei pääsääntöisesti palauteta, vaikka eläin vaihtaisi kotia.
8. Jos vastaanottaja rikkoo luovutussopimuksen ehtoja, maksaa vastaanottaja sopimusrikkomusmaksun 600 euroa ja pennutustapauksissa 

lisäksi sopimusrikkomusmaksun 600 euroa pennulta. Yhdistyksellä on sopimus-rikkomustapauksissa lupa hakea eläin pois ilman 
korvausvelvollisuutta, omistusoikeuden siirtyessä välittömästi yhdistykselle.

9. Automaattisen sopimusrikkomusmaksun mahdolliseksi välttämiseksi tulee KAIKISSA ONGELMATILANTEISSA OTTAA YHTEYTTÄ 
VIIPYMÄTTÄ YHDISTYKSEN EDUSTAJAAN.

10. Tätä luovutussopimusta ei saa käyttää kuin Pelastetaan Koirat ry:n virallisilla nettisivuilla yhteystiedot kohdassa, nyt tai aiemmin, esitelty 
yhdistyksen edustaja. Epäselvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä yhdistyksen hallituksen jäseneen.

11. ALLEKIRJOITTAMALLA TÄMÄN LUOVUTUSSOPIMUKSEN VASTAANOTTAJA ILMOITTAA TUTUSTUNEENSA LUOVUTUS-
SOPIMUKSEEN JA HYVÄKSYVÄNSÄ SOPIMUKSEN EHDOT ITSEÄÄN VELVOITTAVIKSI JA SITOUTUU NOUDATTAMAAN NIITÄ.

Nimi:
(eläimen yhdistyksen sivuilla oleva nimi, sekä mahdollinen uusi nimi)

Tuntomerkit:
(väri, koko, pitkä-/lyhytkarvainen)

Etu- ja sukunimi:Etu- ja sukunimi:

Osoite:Osoite:

Postinumero: Paikkakunta:

Puhelinnumero:Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:Sähköpostiosoite:

Vastaanottajan tulee palauttaa tämä sopimus allekirjoitettuna yhdistyksen edustajalle ennen 
eläimen luovuttamista!
Vastaanottajan tulee palauttaa tämä sopimus allekirjoitettuna yhdistyksen edustajalle ennen 
eläimen luovuttamista!

Paikka ja aika:
(sopimuksen kirjoituspäivä ja paikkakunta)
Paikka ja aika:
(sopimuksen kirjoituspäivä ja paikkakunta)

Vastaanottajan allekirjoitus Yhdistyksen edustajan allekirjoitus

Miia Lönnqvist • Niittyläntie 12 D • 00620 Helsinki Suomeen tulopäivä:
(Yhdistyksen edustaja täyttää)


