
Додаток № 4
до  Публічного договору комісії № ___

від _______________202__ р.
                                                                                                   
                                                                                                   Індивідуальний номер заяви:_________ 
                                                                                                   Дата прийняття заяви:_______________

Дата та номер договору (після прийняття 
Комісіонером Заяви-приєднання) 
№_______ від   «___» ________202___р.

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ КОМІСІЇ 

Відповідно до ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, публічний договір комісії
(надалі Договір), визначений у цій Заяві-приєднанні (надалі Заява), укладається шляхом приєднання
юридичної особи, фізичної особи-підприємця (надалі – Комітента), реквізити якого наведені нижче,
до  запропонованого  Договору  в  цілому.  У випадку  незгоди  зі  змістом  та  формою Договору  чи
окремих його положень, Комітент вправі відмовитися від його укладення.

Заява  заповнюється  у  двох  оригінальних  примірниках  українською  мовою,  друкованими
літерами  та  приймається  Комісіонером,  якщо  немає  виправлень.  Після  прийняття  Заяви,  один
примірник Заяви повертається Комітенту, а другий зберігається у Комісіонера.

Комітент, який діє на законних підставах, підписавши дану Заяву-приєднання до Договору,
який розміщено на сайті Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ», за
адресою: https://tea.ua/, свідчить про приєднання до всіх його умов у цілому.  

З  моменту  підпису  Комітентом  даної  Заяви-приєднання  до  Договору  та  прийняття  її
Комісіонером,  Комітент  та  Комісіонер  набувають  прав  та  обов’язків  визначених  Договором  та
несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

Підписавши дану заяву Комітент засвідчує:
- ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють порядок

надання послуг;
- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять та всіх його умов;
-  вільне  волевиявлення  укласти  Договір,  відповідно  до  його  умов,  визначених  на  Сайті

Комісіонера,  шляхом приєднання до нього в повному обсязі.
Підписання  цієї  заяви-приєднання  свідчить  про  згоду  Комітента  на  обробку  його

персональних даних у розумінні положень Закону України "Про захист персональних даних".

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИС КОМІТЕНТА

Найменування  
Місцезнаходження  
Код ЄДРПОУ (індивідуальний податковий 
номер)

 

Паспортні дані (для ФОП)
Поточний рахунок  
Назва банку  

Система оподаткування 

Контактні дані: телефон, ел. пошта 

  _______________________                __________________________________________________
                                                                       (ПІБ, посада уповноваженої особи Комітента )

Відмітка Комісіонера про прийняття заяви

Представник за довіреністю ___________________


	РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИС КОМІТЕНТА

