Центр сертифікації ключів "UPG PKI"
ТОВ "ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП"
тел. (044) 453-22-55, тел./факс (044) 453- 22 -88
e-mail: info@ca.upg.kiev.ua

ЗАЯВА – ПРИЄДНАННЯ №2012/02
до Договору про надання електронного цифрового підпису

Договір про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів
відкритих ключів електронного цифрового підпису (надалі - Договір) укладається шляхом приєднання
уповноваженого представника юридичної особи, фізичної особи-підприємця чи фізичної особи, або ж їх
уповноважених представників (надалі - Клієнт), що мають намір отримувати послуги електронного
цифрового підпису (надалі - ЕЦП), до Договору в цілому. Клієнт не може запропонувати свої умови до
цього Договору, відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою
Договору чи окремих його положень, Клієнт вправі відмовитись від його укладення.
З моменту укладення Договору ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» та Клієнт набувають прав та
обов’язків, що визначені Договором, та несуть відповідальність за їх невиконання та/або неналежне
виконання згідно Договору, Регламента та чинного законодавства України.
Клієнт, який діє на законних підставах, підписавши Заяву-приєднання, ознайомлений з Договором,
який розміщений на сайті http://ca.upg.kiev.ua та засвідчує повне і безумовне розуміння його змісту,
значення термінів і понять шляхом приєднання до всіх його умов.
Підписаний електронним цифровим підписом уповноваженої особи Товариства електронний
Договір, розміщений на сайті ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», є оригінальним примірником, має повну
юридичну силу та не може бути заперечений Центром чи Клієнтом або визнаний недійсним лише через те,
що він має електронну форму
Заява-приєднання заповнюється у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою,
друкованими літерами, що мають однакову юридичну силу. Якщо у ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП»
немає виправлень чи зауважень до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої Клієнтом, Заяваприєднання приймається для подальшого надання послуг, а другий примірник Заяви зберігається у Клієнта.
Договір укладається шляхом приєднання до нього Клієнта (Заявою-приєднання яка заповнюється,
підписується Клієнтом i надається Центру).
Клієнт засвідчує, що відомості які наведені нижче відповідають дійсності.

Найменування, відповідно до
установчих/реєстраційних документів
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Контактна інформація

телефон

електрона пошта

Підпис Заявника_____________________________________________________________________________
(посада, прізвище керівника або особи, яка має на це повноваження)

М.П.
«____»

____________________ 201 р.

Відмітка адміністратора реєстрації____________________________________________________________
(підпис, прізвище посадової особи)

«____»

____________________ 201 р.

