ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг
Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг «MASTERKEY» ТОВ «Арт-мастер»
Клієнт, який діє на законних підставах, підписавши цю Заяву-приєднання (далі – Заява) укладає Договір
про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – Договір) шляхом приєднання до всіх його
умов в цілому.
Підписуючи цю Заяву Клієнт надає згоду на виконання процедур реєстрації відповідно до п.9.3
Регламенту роботи Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «MASTERKEY» ТОВ «Артмастер» (далі – Регламент) та надсилання у електронному вигляді з використанням «Онлайн-сервісу»
документів заявників, засвідчених електронним підписом Клієнта, найманого працівника Кваліфікованого
надавача електронних довірчих послуг «MASTERKEY» ТОВ «Арт-мастер» (далі – Кваліфікований надавач)
або спеціально уповноваженої на ці дії особи.
У відповідності до ст.634 Цивільного Кодексу України Клієнт не може запропонувати свої умови цього
Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Клієнт може
відмовитися від його укладення.
У разі, коли Клієнт є юридичною особою, на Заяву накладається електронна печатка цієї юридичної особи (за
наявності).
При відсутності у Кваліфікованого надавача зауважень до повноти та змісту інформації, наданої Клієнтом,
Заява приймається Кваліфікованим надавачем для подальшого надання послуг, визначених цим Договором та
наданими Клієнтом документами.
З моменту підписання Клієнтом Заяви та прийняття її Кваліфікованим надавачем, Клієнт та
Кваліфікований надавач набувають прав та обов’язків, визначених Договором, та несуть відповідальність у разі
їх невиконання або неналежного виконання.
Договір
розміщено
на
офіційному
інформаційному
ресурсі
за
адресою:
https://www.masterkey.ua/page2394.html?drg=1
Підписавши цю Заяву, Клієнт засвідчує:
- ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють порядок надання
послуг;
- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і всіх його умов;
- вільне волевиявлення щодо укладення Договору відповідно до умов, визначених на офіційному сайті,
шляхом приєднання до нього в повному обсязі.
Підписаний Представником Кваліфікованого надавача Договір, розміщений на Сайті Кваліфікованого
надавача, є оригінальним примірником та має повну юридичну силу.
Клієнт підтверджує, що відомості, наведені нижче, є вірними:
Найменування
Юридична адреса
Номер поточного рахунку
Назва банку
МФО банку
Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців
Код ЄДРПОУ/ДРФО
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ/ІПН
Тип оподаткування (платник податку на загальних
підставах, платник єдиного податку, не платник податку,
інше)
Телефон з кодом міста/селища
Адреса електронної пошти
Підписання Заяви свідчить про згоду Клієнта на здійснення обробки його персональних даних, які
надаються Кваліфікованому надавачу згідно з вимогами законодавства України у сфері електронних довірчих
послуг.
___________________________________
(підпис)

МП
Відмітка Товариства про прийняття Заяви:
№ КНЕДП -___/___/___.___.___ від «___» ________________ 20__ року

______________
(ПІБ, посада представника замовника)

