
 

 

 

دائمی حیوانات خانگی قرارداد انتقال   

 کاری از گروه واگذاری و پت یاب رابینسه 

 
 

 

 

 

 

 

 شماره قرارداد:  ....................... 
 ) این قسمت توسط رابینسه تکمیل می شود ( 

  

 



 

 

شماره قرارداد:                                                                                                                                 14تاریخ:        /   /     

خدای حیوانات به نام   

 

وانیو حفاظت ح یدائم  یقرارداد انتقال سرپرست  

( :یحام)کننده  واگذار  

:..........................  .......... تلفن تماس.......: ......... ی....... به شماره مل.. ................ فرزند : .....: ..............  یو نام خانوادگ نام  

....... ...............................................................................................................آدرس: ............................................   

(: سرپرست) رندهیگ انتقال  

 :..........................  ..... تلفن تماس.......... .... : ....... ی... به شماره مل. ....... ............ فرزند : ...... ..: ............. یو نام خانوادگ نام

 ................................ ................ ..................................................................................................................آدرس: 

: وانیح مشخصات  

وضعیت عقیم سازی: ...............  .......... ....:... پوست .... رنگ. ..... ..... سن : .......... ......... نژاد : ...: .....  تی.. جنس.....: ....... نوع  

  حیوان: خاص مشخصاتسایر 

............................................................................................................................. ...............................................

................................................................................................................ ............................................................ 

:   الف( تعهدات طرفین   

 . فراهم آورد وانیمت و رفاه حالبهداشت، س ه،یمناسب به لحاظ تغذ  یطی مکلف است شرا رندهیگ ( انتقال1بند

 رییاست تغ موظف خود یمحل سکونت فعل رییرا ندارد و در صورت تغ ری به غ وانیعنوان اجازه انتقال ح چیبه ه رندهیانتقال گ( 2بند 

 . دی را به انتقال دهنده اعالم نما قیآدرس دق

 اقدام کند.  ون  یناسیو واکس یساز میجهت عق یمناسب پزشک  طیبه شرا دنیموظف است به محض رس رندهیانتقال گ(3بند 

 . دهدیم دهنده مشخص و البته متعارف به انتقال  یو خود آن را در زمان ها وانیح یاز محل نگهدار  دیاجازه بازد هرندیانتقال گ( 4بند 

 .است یبه حام وانیمناسب و مشخص از ح  یمعتبر و بروز در فواصل زمان لمیموظف به ارسال عکس و ف رندهیانتقال گ( 5بند 

 .باشد یم رندهیجهت انجام امور با انتقال گ یانتقال دهنده موظف به همکار، 1در موارد مشخص شده در بند ( 6بند 

 .دی نما  اخذ خسارت از سرپرست ا ی وانیشده در قرارداد اقدام به استرداد ح ادیموارد  ریتواند در غ  یانتقال دهنده نم( 7بند 

 .رارداد است حداکثر سه روز پس از عقد ق نیطرف یلغو قرارداد برا یحداکثر زمان برا( 8بند 

 .باشد یم نیقرارداد منوط به تعامل طرف نیحداکثر اعتبار ا ( 9بند 

     ⃝تا آخر عمر حیوان         ⃝ سال چهار       ⃝ سال سه        ⃝ سال دو       ⃝سال  ک یقرارداد:  نیاعتبار ا حداکثر

 محل امضا شاهد  محل امضا گیرنده   محل امضا واگذار کننده 
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 :   اجرا   ضمانت ب (  

تومان به عنوان خسارت به انتقال دهنده   ونیلیم پنجمعادل  الیر 50,000,000مبلغ  لیدر موارد ذ  دی نما یتعهد م  رندهیانتقال گ 

 .دییپرداخت نما 

 :د یبگذار  یخال نصورتیا ری در غ نمائیدوارد تر از مبلغ ذکر شده ( یا بیش) کم تر مبلغ دلخواه  دیتوان  یصورت لزوم م در

 .................. تومان.. معادل ........  الی.. ر.: ......................مبلغ

 .انتقال دهنده یکتب تیبدون رضا   ریغبه  وانیانتقال ح ای، فروش و  یدر صورت رهاساز( 1بند 

 . به انتقال دهنده یکتب  اطالعبدون  یمالاز آدرس اع ریغ  یبه آدرس وانیح یدر صورت انتقال محل نگهدار( 2بند 

 .مفقود گردد وانیکه ح یگردد در صورت یجد بیدچار نقص و آس ایتلف شده و   ای یاهمال و  لیکه به دل یدر صورت( 3بند 

  سرپرست جدید وانیوه بر استرداد حالع  وان،یانجام خشونت نسبت به ح ایو   2از موارد بند   کینکردن هر تیصورت رعا در  ( 4بند 

 .باشد یم وانیو انتقال ح یمربوط به درمان، نگهدار یها  نهیهز  هیکل  پرداخت مکلف به

 باشد روز از زمان عقد قرارداد گذشتهسه از  شیچنانچه ب یاز واگذار یمانیدر صورت پش (واگذار کننده)انتقال دهنده ( 5بند 

هزار تومان   پنجاهمعادل  الیر 500،000: مبلغ از شروع عقد قرارداد  یهر روز نگهدار ینبوده مگر به ازا وانیموظف به بازگرداندن ح

 .کند افتیدر

  کم تر از سه روز از عقد قرارداد نگذشته باشدروز پس از عقد قرارداد است و چنانچه سه قرارداد  نیحداکثر ابطال ا ( 6بند

 .کند افتیدر رندهیخود را از انتقال گ وانیح یتواند بدون پرداخت وجه ا  یم واگذارکننده

در دو  رانیا  یمال اس یجمهور یقانون مدن 210و  221،  223، 220، 239، 30و به استناد مواد  نیطرف یقرار داد با علم و آگاه نیا

 .دیرس نیطرف یو به امضا  مینسخه تنظ

 ج( وسایل همراه حیوان: 

 .کنیدرا ذکر وسایل  تعداد و نوع  این قسمت را تکمیل کرده همچنین در صورتی که همراه با حیوان وسایل نیز رایگان اهدا می شود 

............................................................................................................................. ...............................................

 .............................................................................. .............................................................................................. 

 د( تعهدات توافقی: 

 دارند می توانند این قسمت را تکمیل کنند.  (به جز موارد ذکر شده در این قرارداد) نسبت به هم در صورتی که دو طرف تعهداتی 

......................................................................................................................................................... ...................

................................................................................................................ ............................................................ 

 شود ( ) این بخش به صورت دلخواه است و فقط توسط دامپزشک تکمیله ( تائیدیه دامپزشک 

 دار است. ور...... پس از انجام معاینات پزشکی تائید می نمایم که حیوان از سالمت کامل برخ.............من دکتر .................

 مهر و امضا دامپزشک: :.......................................................................................  آدرس  کلینیک دامپزشکی

 

 شاهد  محل امضا  گیرنده  محل امضا واگذار کننده
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 باشد  یم زیعز   یشما حام یع رسانالبه چاپ ندارد و جهت اط ازیصفحه ن  نیا

 

 .عات مندرج در شناسنامه درج گرددالباشد اط یشناسنامه م   یدارا وانیکه ح یصورت در.1

 .دی نمائ ینگهدار یآن را نزد خود به خوب طرف دو اعتبار انیشده و تا پا  لیتکم یقرارداد در دو نسخه چاپ نیا. 2

 گردد افتیدر  گیرنده حیوانرا از  یاز انشعابات مصرف  یکی، قبض  یکارت مل ی: کپ ازیمورد ن مدارک. 3

 .دی کن یمتعارف خوددار ریدرخواست مدارک غ از لطفا 

 کنید.اقدام  برای تحویل حیوان خودتان حتما فا تمام شرایط گیرنده حیوان را بررسی نماید و لط یکننده گرام  واگذار. 4

 را بخوانید. واگذاری امن و مطمئننکات یک  آموزشی سایت منویبرای کسب اطالعات بیشتر از 

 وجود حیوان در ساختمان ندارند. . شرایط مالی گیرنده حیوان را بررسی کنید و از بابت همسایه ها مطمین شوید مشکلی با 5

 .ساعت کاری گیرنده حیوان را بررسی کنید و مطمین شوید که حیوان زمان زیادی تنها نمی ماند.6

 پس از تکمیل فرم تعهد جهت دریافت کد رهگیری فرم تکمیل شده را عکس گرفته و در سایت ثبت نمائید . . 7

 

 ابینسه  تهیه و تنظیم توسط مجموعه واگذاری و پت یاب ر

 adoptrabinseh.comوب سایت ما :  

 


