
Додаток 1
до договору про постачання
електричної енергії споживачу



ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов договору постачання електричної енергії споживачу

Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 N 312 (далі – Правила роздрібного ринку), та ознайомившись з умовами договору про постачання електричної енергії споживачу від __________ (далі - Договір) на сайті електропостачальника ТОВ «Закарпаттяенергозбут» (ЕІС-код електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії №62X4527950413105) (далі-Постачальник) в мережі Інтернет за адресою: www.zakarpatzbut.energy, приєднуюсь до умов Договору на умовах комерційної пропозиції Постачальника N ______ з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача:
1
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або  повне найменування (для юридичних осіб)

2
Унікальний номер запису в Єдиному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності)

3
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово "відмова" у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) споживача

4
Наявність статусу платника єдиного податку (для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб) (відмітити один із варіантів);
	Так 
	Ні

5
Тип та адреса об'єкта, номер запису про право власності та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачі (підписання) документа, який підтверджує право користування об'єктом;

6
Найменування оператора системи, з яким споживач уклав договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

7
ЕІС-код точки обліку електроенергії за об’єктом споживача*


     Початок постачання з «_____»_______________20____р.


*За кожним об’єктом споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку. Якщо таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до Заяви-приєднання. 



Додатки (відмітити документи, що додаються):
	копія паспорта (для фізичних осіб) або витяг, або довідка, або копія виписки з ЄДР (для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) споживача;
	документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником (для фізичних осіб), або документ, що посвідчує право особи діяти від імені юридичної особи (для юридичних осіб);
	копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом;
	паспорт точки розподілу/передачі об'єкта (площадки вимірювання);
	рахунок за фактично спожиту електричну енергію за попередній період, виставлений споживачу попереднім електропостачальником (у випадку якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, які оприлюднені комерційні пропозиції постачальника не містять);
	витяг з реєстру платників податку на додану вартість (для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб платників ПДВ).

Найменування чинного електропостачальника:
________________________________________________________________________________

Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.
 З моменту акцептування цієї заяви-приєднання в установленому Правилами роздрібного ринку порядку Споживач та Постачальник набувають всіх прав та обов'язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.
 Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.
Своїм підписом  Споживач підтверджує свою згоду на можливість реєстрації та користування послугами Інтернет-сервісу електронна  абонентська книжка непобутового споживача електроенергії «pay.zakarpatzbut.energy», з метою обміну в електронному вигляді через інтернет (в режимі реального часу) звітними та розрахунковими документами, передбаченими умовами договору про постачання електричної енергії споживачу.

Адреса електронної пошти для отримання інформаційних повідомлень та офіційна електронна адреса (за наявності):

_______________________________________________________________________________

Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:

______________        _________________________         ______________________
      (дата)                 (особистий підпис)                 (П.І.Б. Споживача)




 *Примітка:
 Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні.

Реквізити Споживача:
Юридична адреса


ЄДРПОУ


Поточний рахунок


Назва банку


МФО


Тел (факс) 


 
    
Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

  _________________             ________________________      ______________________
(дата подання заяви-приєднання)      (особистий підпис, М.П.)           (П.І.Б.Споживача)

 Споживач зобов'язаний повідомити Постачальника про зміну або невідповідність даних, зазначених в заяві-приєднання.





















Додаток 1 
до заяви-приєднання до договору 
про постачання електричної енергії споживачу

________________________________________________________________________________ (Найменування Споживача)

№ п/п
Вид об'єкта (зазначити найменування об’єкту)
Адреса об'єкта
ЕІС-код точки (точок) комерційного обліку



































__________________     ________________	    _____________________________
 (дата)	  			    (підпис)		  (П.І.Б. Споживача/уповноваженої особи)


