
Každá zmena v tomto formulári vyžaduje nové hlásenie o zmene majiteľa koňa

Hlásenie o zmene majiteľa koňa
American Paint Horse Association
122 E. Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Kôň, ktorý mení majiteľa
• Ubezpečte sa, že fotografia odznakov na registračnom 

certifikáte je zhodná s odznakmi koňa, ktorého sa 
chystáte kúpiť. Ak nie, bezodkladne kontaktujte APHA.

• Je povinnosťou predávajúceho kompletne vyplniť 
hlásenie o zmene majiteľa koňa pred jeho predložením 
kupujúcemu spolu s originálom registračného certifikátu 

• Je povinnosťou kupujúceho podpísané a úplné hlásenie 
o zmene majiteľa koňa spolu s originálom certifikátu a 
poplatkami neodkladne zaslať do APHA

• Ubezpečte sa, že predávajúci je uvedený ako posledný 
registrovaný majiteľ na originále registračného certifikátu. 
Ak nie, bude potrebné vyplniť dodatočné hlásenie o 
zmene majiteľa koňa. Formuláre pre dodatočné hlásenia 
získate kontaktovaním APHA alebo online na adrese 
apha.com/forms.

• APHA nemôže vedome vynechať zmenu majiteľa. Ďalšie 
formuláre sú potrebné pre každé hlásenie o zmene 
majiteľa. Poplatky sú nutné pri každej zmene majiteľa.

• Ak bol originálny certifikát stratený alebo zničený, 
posledný majiteľ je povinný vyplniť žiadosť o vydanie 
duplikátu ceritifikátu. Formulár nájdete online na  
apha.com/forms.

Registrované meno koňa:  _______________________________________________________________________

APHA registračné číslo:  _________________________________________________________________________

Rok narodenia a meno matky a otca (v prípade neregistrovaného žriebäťa). Rok narodenia:  _______________________

Otec:  ________________________________________________________________________________________

Matka: _______________________________________________________________________________________

Dátum predaja (mesiac/deň/rok):  _________________________________________________________________________

Dátum kastrácie - ak prebehla (mesiac/deň/rok):: __________________________________________________________

Ak bol kôň zakúpený na aukcií vyplňte nasledovné:

Názov predávajúcej spoločnosti:  ___________________________________________________________________________

Adresa:  ________________________________________________________________________________________________

Mesto: _________________________ Krajina: _____________  Poštové smerovacie číslo: _________________ 

Dátum aukcie (mesiac/deň/rok)::  ___________________________________________________________________________

Informácie o predávajúcom:

Meno: ___________________________________________

APHA číslo člena:  ________________________________

Adresa:  _________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Telefónne číslo:  __________________________________

Email: ___________________________________________

Podpis: __________________________________________

Informácie o kupujúcom:

Meno: ___________________________________________
(nesmie prekročiť 30 znakov vrátane písmen a medzier)

APHA číslo člena:  ________________________________

Adresa:  _________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Telefónne číslo:  __________________________________

Email: ___________________________________________

Podpis
• Predávajúceho podpis je vyžadovaný pre zmenu majiteľa
• Podpis musí byť vlastnoručný, ak bol kôň v spoluvlastníctve 

stačí podpis jedného z majiteľov
• Autorizácia podpisu je nutná ak:
  - predávajúci alebo kupujúci je autorizovaný zástupca 

farmy, ranča, spoločnosti alebo korporácie
  -je požadovaný viac ako jeden podpis

Poplatky       Iba v dolároch       Členská sadzba
o Poplatok za zmenu majiteľa koňa   $25
o Urýchlené vybavenie = príplatok                     $25

Druh členstva
Dospelé                          Juniorské (18 rokov a menej)

o Ročné  – $65                  o Ročné  – $25
o Trojročné   – $150 o Trojročné  – $55
o Päťročné  – $250            o  Juniorské – $125
o Celoživotné  – $1,100   Dátum narodenia: ____/____/____

Dospelé medzinárodné členské* teraz zahčča digitálne  
predplatné magazínu Paint Horse Journal. Doživotné 
medzinárodné členské* bude zahččač 7-ročné digitálne  
predplatné.

*zakúpené po 1.1.2021

Neposielajte hotovosť 

Prosím vyplňte:
o  MasterCard   o  Visa   o  American Express

Číslo karty::  ______________________________

Platná do:  __________________ CVV#:________

Meno majiteľa karty:

________________________________________

APHA členské číslo .:  ______________________

Adresa:  _________________________________

________________________________________

________________________________________

Mesto:  __________________________________  

Krajina: _________________________________  

Poštové smerovacie číslo:  __________________

Telefónne číslo:  ___________________________

Email:  __________________________________

Podpis:  _________________________________

Celková splatná čiastka
Poplatok za zmenu majiteľa koňa: $ ______________

Poplatok za urýchlené vybavenie: $ _______________ 

Poplatky za členstvo: $ ________________________ 

Online služby: $ ________________________ 

Product Package: $ ________________________ 

TOTAL $ ________________________

Online prístup
• My APHA (bezplatne pre členov APHA). Obsahuje  online 

registráciu žriebät a hlásenie o pripúšťaní
• APHA Basic - $25 ročne. Obsahuje rodokmene, výsledky 

pretekov, záznamy o potomkoch a ich výsledky.
• APHA Plus - $14.95 mesačne. Obsahuje  “Moju stajňu” 

(My barns), farebnú kalkulačku, výsledky pretekov a iné

Členstvo
• Kupujúci musí mať existujúce členstvo na rovnaké meno 

ako je uvedené v tomto formulári pre nárok na čerpanie 
výhod. Členstvo môže byť uzatvorené v tomto formulári 
a začína v mesiaci, v ktorom je formulár opečiatkovaný

• Ak je kupujúci nečlenom bude mu účtovaný nečlenský 
poplatok. Výšku poplatkov nájdete v predpisoch (Rule 
Book).

• Pre viac informácií kontaktujte zákaznícky servis emailom 
na askapha@apha.com

Poplatky
• Obvykle vybavenie hlásenia o zmene majiteľa koňa trvá 2-4 

týždne v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo odoslané. Ak si 
prajete urýchlené vybavenie, je možné urýchlené konanie. 
Požiadavky:
1. Slovo “RUSH” napísané na obálke
2. Telefónne číslo
3. Platba šekom alebo kreditnou kartou

• Poplatok za urýchlené vybavenie nebude vrátený
• Minimálna lehota na urýchlené vybavenie je 5 

pracovných dní po obdržaní
• Poplatky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 

upozornenia
• Manipulačný poplatok $25 bude účtovaný pri každom 

nespracovateľnom formulári
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