
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до договору про надання  невиключного права на використання комп’ютерної програми 

та надання послуг
(затвердженого наказом ТОВ «Юртех» № 1/14.04.14 від «14» квітня 2014 року)

Договір  про  надання  невиключного права  на використання  комп’ютерної  програми  та надання послуг (затверджений
наказом ТОВ «Юртех» № 1/14.04.14 від «14» квітня 2014 року) (надалі – Договір) укладається шляхом приєднання
уповноваженого працівника юридичної особи, фізичної особи-підприємця, чи її уповноваженого представника або фізичної
особи − громадянина (надалі – Сторона 1), що має намір отримати невиключне право на використання Комп’ютерної програми
«Арт-Звіт Плюс» (далі – «Комп’ютерна програма») та/або послуги з організації заходів щодо отримання Стороною 1 послуг
електронного цифрового підпису та/або Додаткових організаційних послуг та/або Послуг техніко-технологічної підтримки (усі
перелічені послуги далі за текстом – Послуги), в цілому. Сторона 1 не може запропонувати свої умови цього Договору, у
відповідності до ст. 634 Цивільного Кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його
положень, Сторона 1 вправі відмовитися від його укладення.

Заява-приєднання   (надалі – Заява)    заповнюється    у   2 (двох)     оригінальних     примірниках    українською мовою,
друкованими літерами, що мають однакову юридичну силу. Якщо у науково-виробничого підприємства у формі Товариства з
обмеженою відповідальністю «Юртех» (надалі – Сторона 2) немає виправлень чи зауважень до чіткості заповнення та повноти
інформації, наданої Стороною 1, Заява приймається Стороною 2 для подальшого надання Стороні 1 невиключного права на
використання Комп’ютерної програми та/або Послуг, зазначених у Договорі, а другий примірник Заяви зберігається у Сторони 1.

Сторона 1, яка діє  на законних підставах, підписавши Заяву,  укладає зі  Стороною 2  Договір,  розміщений  на Веб-сайті
yurtech.com.ua (надалі – Сайт Сторони 2), шляхом приєднання до всіх його умов в цілому.

З  моменту   підписання  Стороною 1  Заяви  та  прийняття  її  Стороною 2,  Сторона 1  та  Сторона 2  набувають прав  та
обов’язків, визначених Договором, та несуть відповідальність за їх невиконання та/або неналежне виконання.

Підписаний  електронним   цифровим  підписом  уповноваженої   особи   Сторони  2  електронний   Договір, розміщений
на Сайті Сторони 2, є оригінальним примірником, має повну юридичну силу та не може бути заперечений Стороною 2 чи
Стороною 1 або визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму.

Підписавши Заяву Сторона 1 засвідчує:
-  ознайомлення  з  усіма  положеннями  Договору  та  нормативно-правовими   актами,  що  регулюють  порядок надання

невиключного права на використання комп’ютерної програми;
-  ознайомлення  з  усіма  положеннями  Договору  та  нормативно-правовими   актами,  що  регулюють  порядок надання

послуг ЕЦП, Регламентом акредитованого центру сертифікації ключів «MASTERKEY»;
- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять, всіх його умов;
- вільне  волевиявлення   укласти   Договір,  відповідно  до  всіх  його  умов,   шляхом  приєднання   до   нього  в повному

обсязі.
Сторона 1 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 Сторони 1 на здійснення обробки її  персональних даних,  які  надаються Стороні 2
згідно вимог чинного законодавства України у базі персональних даних «Контрагенти» ТОВ «Юртех».

_____________________  
               (підпис)                                                    
МП

Відмітка Сторони 2 про прийняття Заяви:
№

Форма заяви-приєднання до  договору (форма заяви «FZ LAZ 001»)


