Ɏɨɪɦɚ
ɁȺəȼɄȺ-ПРИЄДНАННЯ
НА ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ
Заповнюється українською мовою, друкованими літерами, та приймається до розгляду,
якщо немає виправлень, дописок чи необумовлених зауважень(заповнення олівцем не допускається)
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10Підпис користувача (5)
5 - тільки для первинної реєстрації
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Кваліфікований сертифікат електронної печатки
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ɇɿ

Кɟɪɿɜɧɢɤ (ПІБ, підпис)

ɚɪɤɡ2

Ɏɨɪɦɚ
ɉȿɊȿɅȱɄȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼɓɈɉɈȾȺɘɌɖɋəȾɈɁȺəȼɄɂ
Ʉɨɩɿʀɡɩɟɪɲɨʀɞɪɭɝɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɬɚɨɫɬɚɧɧɶɨʀɡɩɿɞɩɢɫɚɦɢɡɨɪɢɝɿɧɚɥɭɚɛɨ
ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨʀɤɨɩɿʀɋɬɚɬɭɬɭɚɛɨɡɚɫɧɨɜɧɢɰɶɤɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɄɨɩɿɹȼɢɩɢɫɤɢɚɛɨȼɢɬɹɝɭɡȯȾɊɉɈɍ
ɄɨɩɿɹɈɩɢɫɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɳɨɩɨɞɚɸɬɶɫɹɞɥɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
Ʉɨɩɿʀɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɛɨɪɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɩɪɨɨɛɪɚɧɧɹɤɟɪɿɜɧɢɤɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɚɛɨɜɢɬɹɝɢɡɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ
Ʉɨɩɿɹɧɚɤɚɡɭɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɟɪɿɜɧɢɤɚ
Ʉɨɩɿɹɩɚɫɩɨɪɬɭɤɟɪɿɜɧɢɤɚ
Ʉɨɩɿɹɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɤɨɞɭɤɟɪɿɜɧɢɤɚ
ɄɨɩɿɹɩɚɫɩɨɪɬɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚКЕП ɫɬɨɪɿɧɨɤɩɚɫɩɨɪɬɭ
ɹɤɳɨКЕПɨɮɨɪɦɥɸɽɬɶɫɹɧɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɬɨɳɨ

ɄɨɩɿɹɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɤɨɞɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚКЕП
ɹɤɳɨКЕПɨɮɨɪɦɥɸɽɬɶɫɹɧɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɬɨɳɨ

ɄɨɩɿɹɧɚɤɚɡɭɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚКЕП
ɹɤɳɨКЕПɨɮɨɪɦɥɸɽɬɶɫɹɧɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɬɨɳɨ

ȱɧɲɟ

Ʉɨɩɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɤɪɿɦɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨɡɚɫɜɿɞɱɟɧɢɯɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶɫɹɩɿɞɩɢɫɨɦ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕЧАТКИ (8)
8ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɜɪɚɡɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹкваліфікованого ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɟɱɚɬɤɢ

ȼɿɞɛɢɬɨɤɩɟɱɚɬɤɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ
ɹɤɨʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ

ɍȼȺȽȺ

Заявник відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України шляхом подання цієї Заявки приєднується до Договору про
надання електронних довірчих послуг (далі – Договір) та його умов, встановлених ТОВ "Ключові Системи",
розміщеного на офіційному web-сайті: http://ksystems.com.ua Заявник підписом засвідчує, що він ознайомився з умовами
Договору та нормативними документами у сфері електронних довірчих послуг, погоджується з ними та
зобов’язується їх виконувати у повному обсязі. Подання цієї Заявки є підставою для надання ТОВ "Ключові Системи"
Заявнику електронних довірчих послуг. Підписавши цю заявку Замовник засвідчує повне розуміння змісту Договору,
значень термінів і всіх його умов; вільне волевиявлення укласти Договір, шляхом приєднання до його умов у повному
обсязі.
Підписавши цю Заявку, Ви підтверджуєте достовірність та правильність зазначеної в ній інформації, погоджуєтесь на
формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за вказаними даними та зобов’язуєтесь негайно
повідомляти про зміну даних, зазначених у цій Заявці. Підписавши цю Заявку, Ви даєте згоду на обробку Ваших
персональних даних ТОВ "Ключові Cистеми".

Ɂɚɹɜɤɚɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɞɨɪɨɡɝɥɹɞɭɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɶɨɯɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɜɡɞɚɬɢʀʀɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ
ɋɅɍɀȻɈȼȱɉɊɂɆȱɌɄɂ
Ɂɚɹɜɤɚ-ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɞɨȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹелектронних довірчих ɩɨɫɥɭɝотримана та зареєстрована

ʋ

ɜɿɞ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
(ПІБ, підпис)

ɋɩɪɚɜɠɧɿɫɬɶɩɿɞɩɢɫɭɬɚɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɨɫɨɛɢɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɜɩɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸ

ɉɿɞɩɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ

Кɟɪɿɜɧɢɤ (ПІБ, підпис)

ɚɪɤɡ2

