
HODOWLA KOTÓW BALBINA*PL 

 
UMOWA  KUPNA – SPRZEDAŻY  KOTA 

zawarta dnia ..................... w Gdańsku 

 
Umowa zawarta pomiędzy hodwcą Ireną Sztenderewicz 

Zamieszkałą w Gdańsku  
 
e-mail: irenasztenderewicz@interia.pl  lub  e-mail: balbinakoty@interia.pl 
 
zwanej w Hodowcą, a 
 
Panią/Panem…….................................................... 
 
Zamieszkałą/ym w …………………………………… 
 
Nr dowodu osobistego………………………………..     Tel…………………………………… 
 
e-mail…………………………………………………… 
 
zwaną/ym dalej Nabywcą 
 
Podstawowe dane dotyczące kota: 
 
Rasa: Rosyjska niebieska  
 
Płeć:…………………………………. 
 
Imię kota:……………………………. 
 
Data urodzenia:…………………….. 
 
Kolor: Niebieski 
 
Nr rodowodu;………………………..  nr czipu:........................................... 
 
Cena kota:…………………..PLN słownie……………………………………………….....PLN 
 
Kwota rezerwacyjna:……………….PLN, słownie………………………………………...PLN 
 
Faktyczna data odbioru kota:…………………………. 
 

1. Osoba podpisująca umowę zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za          
nabyte zwierzę. Wobec zakupionego zwierzęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej         



obowiązuje Nabywcę przestrzeganie Ustawy o Ochronie Zwierząt oraz ustalenia poniżej          
umowy. 

2. Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze            
zwierzętami, oddany do laboratorium lub do schroniska. W przypadku chęci dalszej           
odsprzedaży kota, prawo pierwokupu ma hodowca. 

3. Hodowca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty rezerwacyjnej w całości, jeżeli           
transakcja nie dojdzie do skutku z jego winy, a Nabywca nie wyraża chęci na zakup z                
hodowli innego kota. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego kota, kwota          
rezerwacyjnej nie zostanie zwrócona.  

4. Nabywca otrzymuje od hodowcy umowę, książeczkę zdrowia kota, jego oryginalny          
rodowód certyfikat zaczipowania kota oraz wyprawkę.  

 
5. W przypadku, gdyby organizacja, w której jest zrzeszony Hodowca nie zdążyła wystawić            

rodowodu dla kota do dnia jego nabycia, Hodowca przekaże Nabywcy rodowód           
niezwłocznie po jego otrzymaniu osobiście lub listem poleconym a rubryki umowy           
dotyczące nr rodowodu Nabywca i Hodowca uzupełnią sami. 

6. Nabywca został poinformowany o nawykach żywieniowych kota oraz o jego pielęgnacji. 
7. Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest wolna od wirusów: 

● FeLV 
● FIV 

8. Kot na zlecenie Nabywcy może zostać poddany kontroli weterynaryjnej 
i przeprowadzeniu testów w kierunku wykrycia FeLV, FIV. Koszty badań i testów            
pokrywa Nabywca w terminie 3 dni roboczych od zakupu kociaka. 

Nabywca wyraża chęć na powyższe: TAK/NIE 
9. Hodowca gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez Nabywcę jest on klinicznie zdrowy 

i wolny od chorób pasożytniczych i odrobaczony co jest potwierdzone w dołączonym do             
niniejszej umowy zaświadczeniu o stanie zdrowia kota na dzień sprzedaży wystawionym           
przez lekarza weterynarii. Kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych 
i autonomicznych. 

10. Kot został odrobaczony preparatem:……………………………….w dniu……………………     
o czym świadczy wpis w książeczce zdrowia. 

11. Kot został zaszczepiony na podstawowe choroby wirusowe: 

Data szczepienia Rodzaj szczepionki Nazwisko lekarza 
weterynarii 

  
1. szczepienie 

  
Dr.  

  
2. szczepienie 

  
Dr.  

12. Kot jest/nie jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. 
13. Nabywca zobowiązuje się do corocznego szczepienia zwierzęcia na choroby zgodne z           

kalendarzem szczepień oraz jak najszybszego kontaktu z lekarzem weterynarii w          
przypadku jego choroby. 

14. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej 3 dni od momentu zakupu            
kota od Hodowcy. Jeżeli w tym czasie weterynarz wykryje u kota jakąś chorobę lub wadę               
kot może zostać zwrócony Hodowcy. Hodowca przed zwrotem pieniędzy Nabywcy ma           
prawo zażądać wszelkich oryginałów dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę         
kota. Nabywca dowozi kota do Hodowcy na swój własny koszt. Hodowca ma prawo do              



niezależnej opinii weterynaryjnej i w przypadku nie potwierdzenia się diagnozy          
poprzedniego lekarza weterynarii ma prawo zażądać zwrotu kosztów badań lekarskich 
i analitycznych dokonanych przez niego. 

15. Nabywca kota zobowiązuje się do kontaktu z Hodowcą przed podjęciem decyzji o            
eutanazji a w razie śmierci do zrobienia sekcji zwłok jeżeli jest taka możliwość w jego               
miejscu zamieszkania. 

16. Nabywca zobowiązuje się do tego, że nie pozbawi kota pazurów, gdyż jest to okrutny              
sposób okaleczenia go, równoznaczny z pozbawieniem go temperamentu i zdrowia.          
Pozbawienie kota pazurów to okaleczenie polegające na pozbawieniu kota dużej części           
palców co ma wpływ na zdrowie i temperament kota i w przypadku amputacji Hodowca              
nie gwarantuje ani zdrowia ani odpowiedniego temperamentu kota. Nabywca         
zobowiązuje się również, że nie będzie stosował u kota tipsów i innych tego rodzaju              
wynalazków uniemożliwiających kotu prawidłowe, zgodne z naturą korzystanie z         
pazurów. Nabywca zobowiązuje się, że jedyną akceptowalną formą ingerencji w kocie           
łapy jest regularne przycinanie końcówek pazurów. 

17. W przypadku niespodziewanych sytuacji losowych uniemożliwiających zatrzymanie kota        
Nabywca zobowiązuje się do kontaktu w pierwszym rzędzie z Hodowcą. Hodowca           
zobowiązuje się, że dopełni wszelkich starań, aby znaleźć kotu nowy dom. Nabywca            
natomiast zgadza się, że w takim przypadku nie jest możliwa żadna finansowa            
rekompensata, chyba, że nowy dom zdecyduje inaczej. 

18. Nabywca zobowiązuje się do poinformowania Hodowcy o ewentualnych zmianach         
adresu zamieszkania. 

19. Nabywca zobowiązuje się do używania pełnego imienia i przydomku hodowlanego kota           
we wszystkich dokumentach i publikacjach także internetowych oraz w trakcie wystaw i            
innych imprez z udziałem kota. 

20. Nabywca przejmuje pełną odpowiedzialność za kota i będzie odpowiednio dbał o jego            
dobrostan. Nabywca zobowiązuje się do trzymania kota w domu czystym i przyjemnym            
dla niego otoczeniu i nie będzie trzymał go w klatce i zapewni mu odpowiednie              
odżywianie, bezpieczeństwo, opiekę medyczną i towarzystwo. 

21. Nabywca zobowiązuje się do zwrotu kota bez prawa do żądania zwrotu pieniędzy, jeżeli             
okaże się, że kot jest zaniedbany lub źle traktowany. Zaniedbanie obejmuje ale nie             
ogranicza się do pozostawiania kota samego bez opieki i ludzkiego towarzystwa przez            
okres dłuższy niż 72 godziny, brak podstawowych sanitarnych zabezpieczeń, trzymanie          
w klatce, zła dieta, zły stan zdrowia i jakiekolwiek inne złe warunki. Złe traktowanie              
obejmuje ale nie ogranicza się do braku odpowiedniego jedzenia, braku wody i fizyczna             
przemoc. Hodowca ma prawo obciążyć kupującego w tym przypadku wszelkimi kosztami           
leczenia kota wynikającymi z zaniedbania bądź złego traktowania. 

22. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednakowych egzemplarzach, a każda ze stron umowy            
zostaje zaparafowana przez Nabywcę i Hodowcę. 

23. W przypadku gdyby Nabywca nie wyraził chęci podpisania umowy, a zdecydowałby się            
na zakup kota, każda ze stron tej umowy zostaje przekreślona a Nabywca i Hodowca              
parafują każdą ze stron składając na ostatniej stronie swoje podpisy. Tym samym            
Nabywca zrzeka się wszelkich praw reklamacyjnych zakupionego kota. 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu         
Cywilnego. 

……………………………………...  
...................................................  
     (Miejscowość, data i podpis Hodowcy)                                                      (Miejscowość, data i podpis Nabywcy)  


