
Договір приєднання 

 

1. Терміни та визначення:  

1.1. Виконавець – Фізична особа-підприємець Роніс Михайло Олександрович, який надає 

одну чи декілька Послуг Замовнику. Виконавець працює під комерційним найменуванням: 

Паспортно-Візовий Партнер.  

1.2. Документ – документ державного зразка або документ, який видається компетентними 

державними органами і стосується Замовника.  

1.3. Договір – даний договір приєднання. 

1.4. Замовник – фізична особа, яка замовляє, планує замовляти або отримала Послугу. 

1.5. Замовлення – запит на надання однієї чи декілька Послуг Замовнику. 

1.6. Послуга – інформаційно-консультаційна послуга щодо допомоги в оформленні Замовнику 

одного із наступних Документів: закордонний паспорт (дорослий, дитячий); громадянський 

паспорт (ID-картка); робоча віза в Польщу; довідка про несудимість; довідка переселенця; тур. 

Послуга також може включати оформлення двох і більше Документів, що зазначені вище. Опис 

Послуг (и), яку замовив Замовник у Виконавця відображається на Фіскальному чеку, який є 

невід’ємною частиною Договору.   

1.7. Сайт – www.visa1.com.ua 

1.8. Фіскальний чек – документ, який підтверджує факт оплати Виконавцю Замовником за 

Послугу (и). 

 

2. Загальні положення Договору. 

2.1. Відповідно до умов Договору, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послугу, а 

Замовник зобов’язується прийняти та оплатити її в повному обсязі відповідно до умов Договору.  

2.2. Оплата за Послугу та отримання Замовником від Виконавця Фіскального чеку означає, що 

Замовник повністю прийняв умови Договору.  

2.3. Для надання Послуги, Виконавець має право залучати третіх осіб і це не буде порушенням 

умов Договору. 

2.4. Для надання Послуг відповідно до Договору, Замовник зобов’язується надати Виконавцю 

всі необхідні документи та інформацію, що необхідна відповідно до чинного законодавства 

України. Виконавець не несе відповідальності у разі не надання зазначених вище документів чи 

інформації і якщо це вплинуло на результат надання Послуг. Окрім цього, грошові кошти у 

такому випадку Замовнику не повертаються. 

2.5. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за відмову державних органів у видачі 

Документу у зв’язку із будь-якими порушеннями, неточностями, наданням недостовірної 

інформації, що містяться в поданих Замовником документах. Замовник несе персональну 

відповідальність за подані ним документи та інформацію до компетентних державних органів. 

Окрім цього, грошові кошти у такому випадку Замовнику не повертаються. 

2.6. Замовник розуміє, що Виконавець надає, виключно, інформаційно-консультаційні послуги 

(Послуги). Виконавець не здійснює замість Замовника подачу необхідних заяв тощо. Окрім 

цього, Виконавець не здійснює виготовлення Документу.  

2.7. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за неправомірні (неправильні) або інші    

будь-які дії третіх осіб, в тому числі державних органів, що вплинули або можуть вплинути на 

надання Послуг за цим Договором.  

2.8. Замовник у процесі надання Послуг зобов’язується: 

- виконувати умови Договору; 

- забезпечити Виконавця необхідними документами та інформацією; 

- здійснити оплату за надані Послуги. 

- сплачувати інші додаткові платежі, якщо такі будуть та стосуються надання Послуг. 

 

3. Оплата та порядок надання Послуг. 

3.1. Виконавець може надавати Замовнику одну із наступних Послуг: 

3.1.1. підготовка та допомога в отриманні закордонного паспорту (дорослого, дитячого); 

громадянського паспорту (ID-картка); робочої візи в Польщу; довідки про несудимість; 

довідки переселенця; туру. 

3.2. Виконавець приступає до надання Послуг на підставі усного чи письмового Замовлення, 

яке адресується Виконавцю, виключно, за допомогою: тел.(044)537-13-53/e-mail: 

sale3.visa1.com.ua@gmail.com . Після отримання Замовлення, Виконавець запрошує у Замовника 

http://www.visa1.com.ua/
tel:++380445371353


необхідні документи та інформацію. За результатами аналізу зазначених вище документів чи 

інформації, Виконавець приймає рішення чи може він надати Замовнику Послугу. Виконавець 

може відмовити у наданні Замовнику Послуги без пояснення причин і це не буде порушенням 

умов Договору.  

3.3. Якщо після отримання Замовлення у порядку, встановленому п. 3.2. Договору, Виконавець 

розуміє, що зможе надати Замовнику Послугу, то він пропонує останньому відвідати офіс 

Виконавця, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 182, оф. № 227, де 

Замовник здійснює оплату за надання Послуг. Після оплати, Виконавець надає Замовнику 

Фіскальний чек (у якому зазначається Послуга відповідно до п. 3.1. Договору), що є 

підтвердженнями оплати за Послугу та підставою для початку надання Замовнику Послуг. 

Виконавець залишає за собою право не приступати до надання Послуг, якщо Замовник не 

здійснив візит до офісу Виконавця та не оплатив за Послугу. 

3.4. Отримання Замовником Документу є підтвердженням того, що Виконавець надав, а 

Замовник прийняв Послугу у повному обсязі і він не має до Виконавця будь-якого роду 

претензій, в тому числі фінансового характеру. 

 

4. Інші положення.  

4.1. Здійснення Замовником оплати за Послугу (и) та видача останньому Фіскального чеку 

означає, що Замовник повністю та без застережень погоджується з умовами Договору.  

4.2. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору, його сторони несуть 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

4.3. Виконавець зобов’язується обробляти та зберігати персональні дані Замовника, що були 

надані Виконавцю, забезпечити їх конфіденційність, не надавати доступ до них третім особам, 

окрім випадків передбачених чинним законодавством України. Замовник. Окрім цього, 

здійснення Замовником оплати за Послугу (и) означає, що Замовник надає згоду на обробку, збір 

та збереження, систематизацію, накопичення, оновлення, зміни його персональних даних, 

виключно, з метою реалізації даного Договору. 

4.4. Замовник зобов’язаний до реалізації п. 4.1. Договору ознайомитись з умовами даного 

Договору.  

 

5. Реквізити Виконавця:  

ФОП Роніс Михайло Олександрович  

Адреса здійснення діяльності: 02121 м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.182 

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації: 09.07.2009 рік  

номер запису: 20650000000022801. 

 


