
 شاهدحل امضا م                                                  محل امضا گیرنده )سرپرست(                                       محل امضا واگذار کننده

 تاریخ:

 با حیواانت مهربان باشیم

 قرارداد انتقال سرپرستی و حفاظت حیوان

 واگذار کننده )حامی(:

 نام و نام خانوادگی : ......................... فرزند : .................. به شماره ملی : ....................... تلفن تماس: ..................

 به آدرس  .............................................................................................................................................................

 انتقال گیرنده )سرپرست(:

 نام و نام خانوادگی : ......................... فرزند : .................. به شماره ملی : ...................... تلفن تماس : ..........................

 به آدرس .............................................................................................................................................................

 مشخصات حیوان:

 واکسینه شده ⃝           نوع : ......... جنسیت : .......... نژاد : ........... سن : ........ رنگ :.........  عقیم شده ⃝

 مشخصات خاص و توضیحات :

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

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

 تعهدات طرفین

نسبت به  ونیناسیو واکس یساز میجهت عق یمناسب پزشک طیبه شرا دنیموظف است به محض رس رندهیانتقال گ1. 

 .دیانجام آن اقدام نما

موظف  خود یمحل سکونت فعل رییرا ندارد و در صورت تغ ریبه غ وانیعنوان اجازه انتقال ح چیبه ه رندهیانتقال گ2. 

 است تغییر آدرس دقیق را به انتقال دهنده اعالم نماید.

 .فراهم آورد وانیح رفاه و سالمت، بهداشت، هیمناسب به لحاظ تغذ یطیمکلف است شرا رندهیانتقال گ3. 

 مشخص و البته متعارف به انتقال یو خود آن را در زمان ها وانیح یاز محل نگهدار دیاجازه بازد رندهیانتقال گ4. 

 دهنده میدهد.

 .نشود یشما دچار افسردگ وانیتا ح دیمراجعه نکن یسگ به صورت حضور دیبازد یبراتوصیه می شود: 

 یبه حام وانیمناسب و مشخص از ح یمعتبر و بروز در فواصل زمان لمیموظف به ارسال عکس و ف رندهیانتقال گ5. 
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 است.

 .باشد یم رندهیجهت انجام امور با انتقال گ یهمکار به موظف دهنده انتقال1، در موارد مشخص شده در بند 6. 

 نماید. اخذ خسارت از سرپرست ای وانیشده در قرارداد اقدام به استرداد ح ادیموارد  ریتواند در غ یانتقال دهنده نم7. 

 ضمانت اجرا

 انتقال گیرنده تعهد می نماید در موارد ذیل مبلغ 20000000 ریال معادل دو میلیون تومان برای سگ و گربه و مبلغ

 .دییبه عنوان خسارت به انتقال دهنده پرداخت نما واناتیح ریسا یربال معادل پانصد هزار تومان برا 5000000 

 مفقود گردد وانیکه ح یگردد در صورت یجد بیدچار نقص و آس ایتلف شده و  ای یاهمال و لیکه به دل یدر صورت1.

 به شاهد خواهد بود ازین یاثبات مفقود یبراتبصره: 

 به انتقال دهنده یبدون اطالع کتب یاز آدرس اعالم ریغ یبه آدرس وانیح یدر صورت انتقال محل نگهدار2. 

 انتقال دهنده یکتب تیبدون رضا ریبه غ وانیانتقال ح ای و فروش،  یرهاسازدر صورت 3. 

 مکلف به وانیح استرداد بر عالوه، وانیانجام خشونت نسبت به ح ای و2 از موارد بند  کینکردن هر تیدر صورت رعا4 . 

 پرداخت کلیه هزینه های مربوط به درمان، نگهداری و انتقال حیوان می باشد.

 روز از زمان عقد قرارداد گذشته هفتاز  شیچنانچه ب یاز واگذار یمانیانتقال دهنده )واگذار کننده( در صورت پش5 . 

 باشد انتقال گیرنده موظف به بازگرداندن حیوان نبوده 

 روز از عقد قرارداد نگذشته باشد هفتروز پس از عقد قرارداد است و چنانچه کم تر از  هفتقرارداد  نیحداکثر ابطال ا6. 

 واگذارکننده می تواند بدون پرداخت وجه ای حیوان خود را از انتقال گیرنده دریافت کند.

 این قرار داد با علم و آگاهی طرفین و به استناد مواد 30 ،239 ،220 ،223 ،221 و 210 قانون مدنی جمهوری اسالمی

 ایران در دو نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید.

 توضیحات ) در صورت نیاز تکمیل گردد(:

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

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

 

  زمان مشخص دلخواه ..............       سه سال ⃝      چهار سال ⃝      ⃝ سال دو      ⃝سال  کیحداکثر اعتبار این قرارداد:   


