
Žiadosť o vydanie duplikátu certifikátu (Affidavit For Duplicate Certificate)
American Paint Horse Association
122 East Exchange Ave, Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Certifikát, ktorý bude 
vydaný znovu
•  S vyplnenou žiadosťou sa obráťte na 

APHA spolu s poplatkom za vydanie 
duplikátu certifikátu.

 •  Pripojte dve aktuálne bočné fotografie 
koňa (pohľad na pravý aj ľavý bok koňa 
z priameho uhla) pre zobrazenie všetkých 
odznakov (fotografie nebudú vrátené)

•  Duplikát nemôže byť vystavený, pokým je 
originálny certifikát platný

 •  Ak Váš kôň patrí do registra “solid” pripojte 
tiež fotku spredu pre identifikáciu

 •  Ak je Váš kôň bledý palomino, cremello, 
perlino alebo gray,  môžu byť požadované 
ďalšie fotky pre identifikačné účely.

Registrované meno koňa:  ______________________ Číslo APHA registrácie:  _________________________________________

Meno majiteľa:  _______________________ Členské číslo majitela (APHA ID)  _________________________________________

Adresa majiteľa: ____________________________________________________________________________________________

Mesto/ Štát/ Poštové smerovacie číslo:______________________________________________________________________ _

Telefónne číslo: ____________________________________ E-mail: __________________________________________________

Horeuvedená osoba svojim podpisom potvrdzuje, že je majiteľom vyššie uvedeného koňa plemena Paint Horse, ktorý je registrovaný v APHA.

Dôvod žiadosti o vydanie duplikátu certifikátu (podrobne):  __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Dolupodpísaný potvdzuje, že kôň popísaný v žiadosti je žijúci a fotografie priložené k tejto žiadosti sú správne a nefalšované. Do-
lupodpísaný rozumie a akceptuje, že pôvodný certifikát bude anulovaný k dátumu vydania duplikátu. V prípade,  vydania duplikátu 
na základe nesprávnych alebo podvodných informácií bude žiadiateľ/majiteľ koňa/deklarant právne postihnutý a platnosť duplikátu 
bude zrušená. Dolupodpísaný sa týmto zaväzuje, že sa vyvaruje vystavovania American Paint Horse Association akémukoľvek 
finančnému zaťaženiu a to vrátane výdavkov a poplatkov za právne zastúpenie akéhokoľvek druhu a povahy bez ohľadu na to, kedy 
vznikne American Paint Horse Association nárok na základe tohto vyhlásenia a vydania duplikátu.

Podpis majiteľa:  ____________________________________________________________________________________________

Poznámka
•  Táto žiadosť musí byť kompletne 

vyplnená
•  Členovia môžu pripojiť fotokópiu 

občianskeho preukazu namiesto 
notárskeho overenia.

Prisahané a podpísane predo mnou v ________________ dňa _______________________________, ___________

Poplatky  Iba US prostriedky   Sadzba pre člena

o Vydanie duplikát $40
o Urýchlené vybavenie = voliteľné $25

Členstvo
Dospelí Juniori (18 rokov a mladší)
o Ročné – $65 o Ročné – $25
o Trojročné – $150 o Trojročné – $55
o Päťročné – $250 o J-term – $125
o Doživotné – $1,100
Dátum narodenia:_____/_____/_____

Dospelé medzinárodné členské* teraz zahŕňa digitálne 
predplatné magazínu Paint Horse Journal. Doživotné 
medzinárodné členské* bude zahŕňať 7-ročné digitálne 
predplatné.
*zakúpené po 1.1.2021

Platba
Neposielajte hotovosť

o MasterCard      o Visa      o American Express
Prosím vyplňte:

Číslo karty:  __________________________________________________

Platná do:  ______________________________  CCV:  ______________

Meno majiteľa karty: ___________________________________________

APHA ID:  ___________________________________________________

Adresa:  _____________________________________________________

Mesto/ Štát/ Poštové smerovacie číslo: _______________________

___________________________________________________

Telefónne číslo:  ______________________________________________

Email: ______________________________________________________

Podpis:  _____________________________________________________
Celková splatná čiastka
Poplatok za vydanie duplikátu: $ _________________

Poplatok za urýchlené vybavenie žiadosti:$ ________

Členské: $ ________________________ 

Služby online prístupu $ ________________________ 

SPOLU $ ________________________

Členstvo
• Majiteľ musí mať platné členstvo v tom 

istom mene ako je uvedené meno ma-
jiteľa v certifikáte. Členstvo začína v 
tom istom mesiaci, kedy bola žiadosť 
poštovne označená

• Pre viac informácií kontaktuje oddelenie 
starostlivosti o zákazníkov (APHA Mem-
ber Care) na čísle 817-222-6423 alebo 
emailom askapha@apha.com

Online prístup
• My APHA: bezplatne pre všetkých členov 

APHA. Obsahuje online hlásenie o pri-
púšťaní žrebcom a registrácie žriebät 

• APHA Basic: $25/rok. Obsahuje rodok-
mene, záznamy o výsledkoch pretekov, 
progeny záznamy a výsledky show.

• APHA Plus: $14.95/mesiac, $99/rok. 
Obsahuje modul “Moja stajňa”, farebnú 
kalkulačku, výsledky show a iné.

Poplatky
•   Priemerný čas vyhovenia žiadosti je 

2-4 týždne (v závislosti od časti roka, 
kedy je žiadosť podaná). Podmienky pre 
urýchlené vybavenie: 

 1. Nápis RUSH na obálke
 2. Telefónny kontakt
 3.  Platba kreditnou kartou alebo US 

certifikovanými prostredkami 
•  Poplatok za urýchlené vybavenie nebude 

vrátený 
•  Minimálny čas vyhovenia urýchlenej 

žiadosti je 10 dní od dátumu doručenia
•  Popatky sa môžu zmeniť bez predchádza-

júceho upozornenia 
• Za všetky nespracovateľné žiadosti bude 

účtovaný manipulačný poplatok $25
• Za všetky nespracovateľné žiadosti bude 

účtovaný manipulačný poplatok $25

X

XPodpis notára:___________________________________

Moje prehlásenie vyprší:  _________________________________

Mesto:  _____________________________________________

Štát: _______________________________________________

Pečiatka:

X
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