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Kattförbundet SVERAKs nationella ID-register

KATT
Kattens namn

Födelsedatum – årtal eller ÅÅMMDD

Huskatt

Kattförbundet SVERAK har, sedan
förbundet bildades 1955, på olika sätt
arbetat för att stärka kattens status
i samhället – och sedan länge har vi
ansett att ID-märkning är ett av dessa
sätt. Målet är att alla katter ska vara
ID-märkta och registrerade!

Korthår

Kön

Långhår

Färg och eventuellt mönster

Hane

Hona

Raskatt med SVERAK-stamtavla (om katten har stamtavla i annat förbund bifogas kopia på stamtavlan samt någon form av ägarbevis)
Ras
Stamtavlenr/reg.nr (LO/RX + reg.nr)

MÄRKARE / AVLÄSARE

Sök själv i vårt ID-register online.
2020 hade vi mer än 390 000 st
ID-märkta katter i vårt register.
Sökbara dygnet runt såklart.

ID-NUMMER

ID-märkare / veterinärklinik

Microchip – klistra streckkod nedan

Datum för ID-märkning / avläsning:

Tatueringsnummer:

KONTAKTPERSON (där katten bor) / FAKTURERINGSADRESS Fält märkta med * är obligatoriska
Namn *

Polisen, Länsstyrelsen, Tullverket och
Jordbruksverket har idag tillgång till
att göra sökningar i vårt ID-register.
Kontakta dem gällande upphittade
katter där kontaktuppgifter är dolda.

Gatuadress *

Postnr *

Mobil.nr *

ALT. 2

ALT. 3

35 kr*

65 kr*

100 kr*

Vid registrering online
med BankID. Kort,
Swish eller direktbetalning.

Vid registrering online
med BankID.
Faktura.
(14 dagars betalningstid)

Om kattägare eller
veterinär postar
blanketten. Faktura.
(14 dagars betalningstid)

Registrering online på www.id-registret.se • *En engångsavgift.

© SVERAK 2020-12 www.sverak.se

Alternativ för ID-registrering av katt
ALT. 1

Personnummer (publiceras inte) *

Postadress *

E-postadress *

Underskrift och godkännande
I och med att jag skickar in denna anmälan till ID-registret, accepterar jag en registreringsavgift på 100 kr, samt att mina uppgifter är synliga vid en
sökning på min katts ID-nummer i SVERAKs register. Vill du inte att dina uppgifter ska synas i registret måste du meddela SVERAKs kansli detta.
OBS! att en sökning endast kan göras på en katts ID-nummer. Om du inte godkänner visning av dina uppgifter, vid en sökning på kattens IDnummer, kommer endast kattens uppgifter och orten där ägaren bor visas. Kontaktuppgifter kan då endast nås av myndigheter (ex. Jordbruksverk,
polis, tull) samt, på förfrågan till SVERAK, även veterinärkliniker.
Datum *

Kontaktpersonens underskrift *

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SVERAK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SVERAK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och
dels med SVERAKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SVERAKs behandling av personuppgifter, finns på sverak.se.
Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SVERAK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta SVERAKs kansli, tel 033-10 15 65, sverak@sverak.se.

