
Генеральному директору 

Товариства з обмеженою відповідальністю  

«ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП» 

Гетманцевій Олені Дмитрівні 

 

Фізичній особі-підприємцю 

Лугині Дмитру Валентиновичу 

 

 

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ 

до Субгентського договору 

 

Субагент ____________________________ в особі _____________________, який діє на підставі _________, 

підписанням даної Заяви та скріпленням її печаткою (у разі наявності) та/або підписанням шляхом накладення 

електронного цифрового підпису (у розуміння Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг»): 

 

1. Підтверджує, що ознайомлений з Субагентським договором, додатками до Субагентського договору, Правилами 

користування Системою on-line бронювання, Правила до Агентського (Субагентського) договору про on-line 

бронювання Турпродукту на умовах динамічного пакетування, які є невід’ємною частиною Агентського договору, що 

розміщені на офіційному веб-сайті Туроператора http://tpg.ua у Розділі «АГЕНТСТВАМ» - «УМОВИ СПІВПРАЦІ 

ДЛЯ АГЕНТСТВ» - «ДОГОВІР ТА АГЕНТСЬКА ПРОГРАМА ДЛЯ АГЕНТСТВ УКРАЇНИ». 

2. Приєднується до умов Субагентського договору, безумовно розуміє його зміст та зобов’язується неухильно 

виконувати усі положення, у ньому передбачені. 

3. Виражає прохання надати конфіденційний індивідуальний Логін і Пароль для доступу Субагента через мережу Інтернет 

до Системи on-line бронювання/Особистого кабінету Турагента на офіційному веб-сайті Туроператора http://www.tpg.ua. 

4. Підтверджує достовірність відомостей, зазначених у даній Заяві: 

Код ЄДРПОУ  

ІПН  

Дані щодо фінансового 

забезпечення Субагента 

гарантія надана ____________________ відповідно до договору про надання 

банківської гарантії №_____________ від _________ року (розмір фінансового 

забезпечення складає суму, еквівалентну ________ євро), зі терміном дії до 

____________р. 

Юридична адреса  

Фактична адреса  

Контактні телефони 1. 

2.  

Контактні адреси електронної 

пошти 

1. 

2. 

р/р  

Банк  

МФО  

5. Забезпечує направлення скан-копій Реєстраційних документів Субагента, визначених Агентським договором, на 

контактну адресу електронної пошти Туроператора dogovor@tpg.ua.  

6. Даний Договір набуває чинності з моменту отримання Турагентом від Субагента Заяви про приєднання до 

Субагентського договору за формою, розміщеною на офіційному веб-сайті Туроператора. Така Заява повинна бути: 

a. підписана уповноваженою особою Субагента та скріплена відбитком печатки (у разі наявності) і передана на 

поштову адресу Туроператора або  

b. підписана шляхом накладення електронного цифрового підпису (у розумінні Закону України «Про 

електронні документи та електронний документообіг») і направлена Туроператору. 

 

Субагент 

 

_________________(підпис) 

М.П. 

 

/_______________________/(ПІБ) 

 

«___» __________________ 20___ р. 
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mailto:dogovor@tpg.ua

