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Kitöltési útmutató
TRANSFER REPORT – TULAJDONOSVÁLTÁST BEJELENTŐ LAP
VÁLASZTHATÓ – $25 – külön kezelési költséget mellékelem. Ezt az illetéket az alapdíjon felül kell fizetni (ld.
1
az alábbi listát) és két napon belüli szolgáltatást nyújtunk érte. NEM tartalmazza az éjszakai kézbesítést.

ÚTMUTATÓ
2
1 Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel vagy géppel töltse ki az űrlapot!
2 A ló színét és jegyeit a ló eredeti származási lapjával (Certificate of Registration) kell igazolni.
3 Bármilyen törlés, módosítás ezen a bejelentő lapon az átírás meghiúsulását vonhatja maga után.
4 Ezen a bejelentőn eladóként az a személy szerepelhet, aki a ló eredeti származási lapján (Certificate of
Registration) mint tulajdonos szerepel.
5 Tanulmányozza az AQHA szabálykönyvének ide vonatkozó szabályait vagy vegye fel a kapcsolatot az AQHAvel.
6 Küldje el a megfelelő pénzösszeget, a tulajdonosváltást bejelentő lapot (Transfer Report) és a ló eredeti származási
lapját (Certificate of Registration) az AQHA részére.
7 Ha most fizeti be a tagsági díjat, kérjük, töltse ki az űrlap túloldalát is.
Az űrlap túloldalán statisztikai célokat szolgáló kérdőív található. A lóval való fő kapcsolódási köröket kell
bejelölni.

LÓRA VONATKOZÓ ADATOK
Ezennel tanúsítjuk, hogy az eladásra került ló az az AQHA-nél regisztrált ló, amely az ezzel a Tulajdonosváltást bejelentő
lappal együtt az AQHA-nek elküldött eredeti származási lapon (Certificate of Registration) szerepel. Ezennel
meghatalmazzuk az AQHA-t, hogy a ló tulajdonosváltását bejegyezze.
Ha a ló herélt, a „Yes” jelölőnégyzetét kell beikszelni és a herélés dátumát hónap/nap/év formátumban fel kell
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tüntetni, ha ismert. Ha a ló nem herélt, akkor a „No” jelölőnégyzetét kell bejelölni.
A ló eredeti származási lapján (Certificate of Registration) szereplő neve
4
A ló regisztrációs száma
5
Egy még nem regisztrált csikó esetén be kell írni a csikó születési évét.
6
Egy még nem regisztrált csikó esetén be kell írni a csikó apjának nevét és regisztrációs számát
7
Egy még nem regisztrált csikó esetén be kell írni a csikó anyjának nevét és regisztrációs számát
8
A ló eladásának dátuma hónap/nap/év formátumban.
9

VEVŐRE VONATKOZÓ ADATOK
Vevő neve. A vevőnek érvényes AQHA tagsággal kell rendelkeznie az ebben a mezőben pontosan megadott
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néven, ellenkező esetben a nem tagokra vonatkozó átírási díjat kell fizetnie. A vevő neve nem haladhatja meg a 30
karaktert, beleértve a betűket, szóközöket és az írásjeleket is.
A vevő AQHA tagsági száma
11
A vevő címe – Utca, házszám vagy postafiók
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Az alatta lévő jelölőnégyzetet be kell ikszelni, ha az AQHA számára korábban megadott adatokhoz képes ez egy
új cím.
A vevő címe – Város
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A vevő címe – Ország
14
A vevő címe – Irányítószám
15
A vevő otthoni telefonszáma
16
A vevő napközben elérhető telefonszáma
17
A vevő e-mail címe
18
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AZ ELADÓRA VONATKOZÓ ADATOK
Az eladó aláírása
19
Az eladó neve nyomtatott nagybetűkkel
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Az eladó AQHA tagsági száma
21
Az eladó címe – Utca, házszám vagy postafiók
22
Az alatta lévő jelölőnégyzetet be kell ikszelni, ha az AQHA számára korábban megadott adatokhoz képes ez egy
új cím.
Az eladó címe – Város
23
Az eladó címe – Ország
24
Az eladó címe – Irányítószám
25
Az eladó otthoni telefonszáma – Az eladó napközben elérhető telefonszáma – Az eladó e-mail címe
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Csak akkor kell kitölteni, ha a lovat árverésen, aukción vette!
Árverési, aukciós cég neve
27
Árverési, aukciós cég postacíme
28
Árverés, aukció dátuma
29

ILLETÉKEK – a változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk
A megfelelő négyzetet be kell jelölni
Átírási költség érvényes AQHA vagy AQHYA tagsággal rendelkezők számára
30
Átírási költség nem tagok számára, akik szeretnének 12 hónapra AQHA taggá válni
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Átírási költség nem tagok számára, akik szeretnének 12 hónapra AQHYA (ifjúsági) taggá válni
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Születési dátum hónap/nap/év formátumban
VÁLASZTHATÓ – külön kezelési költség – két napos szolgáltatás (a rendes átírási költségen felül fizetendő)
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(VÁLASZTHATÓ – csak az USA területén lakók számára választható)
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BANKKÁRTYÁRA VONATKOZÓ ADATOK
Ha a fizetés Visa vagy Master Carddal történik, töltse ki az alábbi mezőket!
A teljes mellékelt összeg – Csak amerikai dollárt fogadnak el, készpénzt NE küldjön!
35
A bankkártya száma
36
A bankkártya lejárati ideje – abban a számformátumban, ahogyan a kártyán is megjelenik
37
A bankkártya tulajdonosának AQHA tagsági száma, ha ismert
38
A bankkártya tulajdonosának neve
39
A bankkártya tulajdonosának aláírása
40
A bankkártya tulajdonosának címe – utca, házszám
41
Város
42
Ország
43
Irányítószám
44
Napközben elérhető telefonszám
45

KÉPES FOLYÓIRATOK MEGRENDELÉSE
Itt kell bejelölni a kívánt folyóiratot.
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