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Терміни та визначення 

Замовник – юридична особа, яка укладає договір про надання фізкультурно-спортивних 

послуг з Клубом. 

Клієнт - фізична особа, споживач фізкультурно-спортивних послуг (Послуги), який отримує 

такі послуги на умовах, встановлених Договором про надання фізкультурно-спортивних 

послуг із додатками. 

Клуб - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІТ ХАУС", а також будівля, приміщення, 

спортивні майданчики та футбольні поля, на території яких Клієнт отримує Послуги. 

Анкета-заява до Договору про надання фізкультурно-спортивних послуг (Анкета-заява) - 

письмове звернення Замовника до Клубу з проханням про надання Клієнту Послуг на умовах, 

визначених Договором про надання фізкультурно-спортивних послуг із додатками (Договір). 
Підписанням Анкети-заяви Замовник і Клуб укладають Договір про надання фізкультурно-спортивних 

послуг. Датою укладення Договору є дата підписання Замовником Анкети-заяви. Анкета-заява та 

Клубні правила є додатками до Договору та становлять невід’ємну його частину. 

Клубна картка - це пластикова номерна картка, яка надається на підставі укладеного 

Договору та ідентифікує Клієнта як особу, що має право отримати Послуги у Клубі. Клубна 

картка є підставою для допуску Клієнта (для проходу і відвідування) до конкретного Клубу за 

умови ідентифікації Клієнта. Відсутність у Клієнта Клубної картки є підставою для відмови 

останньому у відвідуванні Клубу, в якому не впроваджена система розпізнавання обличчя. 

Орієнтовна дата відкриття іншого Клубу - термін, в який заплановано за відсутності 

обставин, які можуть затримати процес відкриття Клубу (такими обставинами можуть бути у 

тому числі, але не виключно: видача органами місцевого самоврядування/державної влади 

дозвільної документації, діяльність третіх осіб (власника будівлі, приміщень) щодо будівництва 

Клубу, процесу комплектації та пускового налагодження інвентарю, обладнання та ін.). Клуб 

може бути відкрито повністю або частково (почергово). 

Додаткові послуги - послуги, які не входять до складу Послуг та сплачуються Клієнтом 

окремо. Додаткові послуги можуть надаватися Клієнту Клубом та/або Партнерами Клубу 

відповідно до обраних категорії та типу Клубної картки.  

Партнери Клубу - суб'єкти підприємницької діяльності, що надають Клієнтам Додаткові 

послуги на території Клубу за окрему плату. 

1. Предмет Договору. 

1.1. Клуб зобов’язується надати Послуги Клієнту у Клубі за адресою, вказаною в Анкеті-

заяві, а Замовник зобов’язується сплатити Клубу вартість наданих Послуг з дотриманням 

умов Договору та з урахуванням положень, передбачених усіма його розділами, пунктами, 

підпунктами та складовими частинами. 

1.2. Договір укладається на користь третьої особи (Клієнта), данні якої зазначаються у 

Анкеті-заяві. Клуб видає Замовнику Клубну картку для передачі її третій особі (Клієнту). 

Для активації Клубної картки третя особа (Клієнт) має звернутися до Клубу. До моменту 

звернення третьої особи (Клієнта) до Клубу Замовник має право на власний розсуд 

розпоряджатися (вносити платежі за додаткові послуги) Клубною карткою. Наявність у 

третьої особи (Клієнта) Клубної картки та її звернення із Клубною карткою до Клубу 

свідчить про волевиявлення Замовника на передачу прав та обов’язків Клієнта за 



Договором конкретній особі, а для цієї особи - означає прийняття на себе прав та обов’язків 

Клієнта за Договором.

1.3. У разі закриття, реорганізації, зупинення діяльності Клубу за адресою, вказаною в 

Анкеті-заяві, Клуб зобов’язаний надати Послуги Клієнту у іншому Клубі у цьому місті, а 

Клієнт погоджується з прийняттям цих Послуг.

2. Порядок надання Послуг.

2.1. Підставою для надання послуг Клієнту у Клубі є укладений Договір та діюча Клубна 

картка. Обсяг Послуг, що надаються Клієнту за Договором, визначається відповідно до 

обраних категорії та типу Клубної картки. У залежності від обраного категорії та типу 

Клубної картки визначається можливість доступу (відвідування) Клієнта до конкретного 

Клубу та конкретний перелік Послуг, що надаються Клієнту Клубом. Конкретний перелік 

послуг, який відповідає обраним категорії та типу Клубної картки визначається згідно

Клубних правил.

2.2. Інформація про обрані категорію, тип та строк Клубної картки визначаються 

Сторонами у Анкеті-заяві. Кожний Клієнт має можливість змінити категорію та/або тип 

його Клубної картки на іншу більшої вартості, за умови здійснення відповідної додаткової 

оплати.

2.3. Після укладення Договору та оплати вартості Послуг Клуб надає Замовнику Клубну 

картку, яка діє відповідно до строку Договору. Строк дії Клубної картки за цим Договором 

становить 12 місяців з дня підписання Договору, або інший строк відповідно до категорії, 

типу Клубної картки та Клубних Правил. Порядок активації Клубної картки визначений у 

Клубних правилах. Після закінчення строку дії Клубної картки вважається, що Послуги 

Клієнтом спожиті у повному обсязі, а Клуб надав Послуги у повному обсязі та належним 

чином.

2.4. Клубна картка передається у власність Замовнику на строк дії Договору і повертається 

Клубу в останній день строку Договору, про що зазначається в Акті надання послуг. 

Повторне виготовлення у випадку зіпсування, крадіжки, втрати та таке інше Клубної картки 

відбувається після оплати вартості виготовлення Клубної картки відповідно до 

встановлених тарифів.

2.5. У випадку укладення нового Договору на новий строк Клуб має право здійснити обмін 

існуючої картки на нову Клубну картку або (на власний розсуд) прийняти рішення про 

залишення у Клієнта існуючої Клубної картки.

2.6. За умови укладення Договору на користь третьої особи (відповідно до п. 1.2 цього 

Договору), Клубна картка має бути передана Замовником третій особі.

2.7. Замовник погоджується з тим, що, у випадку, якщо після укладення Договору та 

отримання Клубної картки (незалежно від її активації) Замовник відмовиться від Договору 

в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним відповідно до пункту 4.1. 

цього Договору, поверненню не підлягають. При цьому Клубна картка повертається Клубу 

в 5-денний календарний строк після односторонньої відмови Замовника від Договору 

(розірвання Договору), але не пізніше даного строку після останнього дня дії Договору.

2.8. У випадку укладення Замовником Договору у період попереднього продажу (укладення 

Замовником Договору щодо отримання Послуг у Клубі, який на дату укладення Договору 

перебуває у стані будівництва), надання таких Послуг здійснюється Клубом з моменту 

офіційного відкриття такого Клубу.

2.9. Строки, час та порядок надання Послуг за цим Договором, інформація про перелік 

Послуг, які відповідають тій чи іншій Категорії та типу Клубної картки, визначаються у 

Клубних правилах та публікуються на офіційному сайті Клубу (https://fithaus.ua). 
2.10. Розклад роботи Клубу визначається Клубними Правилами. Час, коли Клієнт має право на 

отримання Послуг встановлюється у залежності від категорії та типу Клубної картки. Клуб 

залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу на власний розсуд, а також у 

наступних випадках: визнання компетентними органами певних днів святковими 

(неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов'язаних з 

технічним та санітарним станом Клубу, які Клуб буде вважати такими, що можуть завдати



шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров'ю чи життю, форс - мажорних обставин. Про 

зміни розкладу роботи Клубу Клуб повідомляє Клієнтів за вибором Клубу шляхом 

розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу (https://fithaus.ua), шляхом 

розміщення інформації на центральній рецепції (служба прийому відвідувачів Клубу/

адміністратор), перед входом до Клубу, або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі 

зміни не вважаються зміною умов Договору.

2.11. Відвідуванням Клієнтом Клубу вважається його перебування на території Клубу, 

та/або ідентифікація його як Клієнта Клубу на центральній рецепції Клубу відповідно до п. 

2.6 Клубних правил.

2.12. Щомісячно Клуб складає та підписує Акт надання послуг. Акт має бути підписаним 

Замовником не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за звітним. Акт складається у 

двох примірниках для кожної Сторони. Протягом 5 (п’яти) останніх днів звітного місяця 

Замовник може подати зауваження до змісту Акта, які розглядаються Клубом протягом 4 

(чотирьох) календарних днів. У випадку подання зауважень до Акту, Замовник підписує 

Акт не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним. Сторони домовилися про 

те, що Акт наданих послуг вважається в будь-якому разі прийнятим та підписаним 

Сторонами по завершенню десятиденного календарного періоду після останнього дня 

звітного місяця.

2.13. Сторони погодилися, що Договір, додаткові угоди та Додатки в цілому та будь які його 

частини відповідають вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, 

що не відповідають інтересам Сторін, чинному законодавству України.

3. Права та обов'язки Клієнта та Клубу.

3.1.Клієнт має право:

3.1.1. вимагати від Клубу належного та якісного надання Послуг,

3.1.2. виконання обов’язків за Договором;

3.1.3. належного ставлення та поваги до себе з боку персоналу Клубу;

3.1.4. замовляти та отримувати Додаткові послуги (які попередньо підлягають додатковій

оплаті),

3.1.5. змінити категорію/тип Клубної картки, на вищу, що збільшує обсяг Послуг,

3.1.6. користуватися іншими правами Клієнта відповідно до Клубних правил;

3.1.7. отримувати роз'яснення та тлумачення щодо умов Договору;

3.1.8. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Клубом

конфіденційною;

3.1.9. на досудове врегулювання усіх спірних питань, які можуть виникнути під час

виконання умов Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення 

спірних питань;

3.1.10. користуватися допомогою кваліфікованих фахівців Клубу під час надання останнім 

Послуг;

3.1.11. отримувати інформацію щодо чинних Клубних правил або їх зміни за попереднім 

письмовим зверненням до Клубу;

3.1.12. брати участь у програмах лояльності, що діють для клієнтів Клубу.

3.2. Клієнт зобов'язаний:

3.2.1.  сплачувати вартість Додаткових послуг;

3.2.2.  не передавати Клубну картку іншим особам для її використання в Клубі, окрім 

передбачених Договором випадків (кожна Клубна картка є номерною, має можливість 

ідентифікації Клубом Клієнта, тому закріплена за конкретним Клієнтом);

3.2.3.  до моменту початку отримання послуг письмово повідомити Клуб про наявність 

протипоказань, обмежень за станом здоров’я щодо отримання Клієнтом Послуг;

3.2.4. надати медичну довідку встановленого зразку («Консультаційний висновок 

спеціаліста» по формі № 028/о) про стан здоров'я Клієнта та здоров'я його підопічної особи; 

3.2.5.  знаходитись на території Клубу у межах робочого часу Клубу, з урахуванням 

категорії та типу Клубної картки Клієнта;

3.2.6.  охайно та дбайливо ставитись до обладнання, інвентарю та іншого майна, яке



знаходиться у Клубі; 

3.2.7.  самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду по-за шафою в 

роздягальні; 

3.2.8.  нести повну матеріальну відповідальність за шкоду, завдану майну Клубу та третіх 

осіб; 

3.2.9.  нести повну матеріальну та моральну відповідальність за свої дії під час 

відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану іншим Клієнтам чи 

працівникам Клубу, персоналу Клубу; 

3.2.10. нести матеріальну та моральну відповідальність за свої дії під час відвідування 

Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану підопічними особами Клієнта (діти 

та особи, щодо яких встановлено опіку або піклування); 

3.2.11. дотримуватись умов Договору. Усі зміни в Договорі Клієнт зобов’язаний самостійно 

відстежувати на сайті Клубу. 

3.2.12. не відвідувати Клуб у стані алкогольного сп'яніння або під впливом дії наркотичних 

речовин. Забороняється відвідувати клуб під дією медичних препаратів, які впливають на 

швидкість реакції, поведінку, свідомість Клієнта. 

3.3. Клуб має право: 
3.3.1. вимагати від Клієнта оплати вартості Послуг відповідно до умов Договору (у випадку 

підвищення типу та категорії Клубної картки); 

3.3.2. у разі замовлення Додаткових послуг - вимагати від Клієнта оплати визначеної 

Клубом вартості замовлених Додаткових послуг; 

3.3.3 вимагати від Клієнта дотримання умов Договору, усіх його складових та додатків; 

3.3.4 у разі порушення Клієнтом умов Договору - зробити зауваження Клієнту, вказати на 

підстави такого порушення та скласти Акт про порушення. Такий Акт складається комісією 

у складі не менш, ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Клубу та 2 (двох) незацікавлених осіб. 

У разі, якщо Клієнт відмовився від підписання Акту, Акт вважається дійсним, за умови 

дотримання процедури його складання, передбаченої даним пунктом. З моменту 

підписання Акту всіма членами Комісії, Клієнт несе відповідальність, в тому числі, але не 

виключно, передбачену Договором та чинним законодавством України. У разі, якщо 

порушення мало місце 1 (один) раз,  Клуб має право вжити заходи щодо видалення Клієнта 

з приміщення Клубу, а також прийняти рішення про постійне або тимчасове позбавлення 

Клієнта права відвідувати Клуб. Вказане право Клуб реалізує шляхом блокування Клубної 

картки Клієнта. При цьому кошти, сплачені відповідно до умов Договору Замовнику та 

Клієнту не повертаються, а строк дії Договору не продовжується; 

3.3.5. у разі нанесення Клієнтом (підопічними особами Клієнта) матеріальної шкоди майну 

Клубу чи третіх осіб, скласти Акт про фіксацію факту спричинення шкоди майну. Акт 

складаються комісією у складі не менш, ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Клубу та 2 

(двох) незацікавлених осіб. У разі, якщо Клієнт відмовився від підписання Акту, Акт 

вважається дійсним, за умови дотримання процедури його складання, передбаченої даним 

пунктом. З моменту підписання Акту повним складом Комісії, Клієнт несе матеріальну 

відповідальність, в тому числі, але не виключно, передбачену Договором та чинним 

законодавством України. У разі, якщо порушення мало місце 2 (два) і більше рази Клуб має 

право вжити заходи щодо видалення Клієнта з приміщення Клубу, а також прийняти 

рішення про позбавлення Клієнта права відвідувати Клуб. Вказане право Клуб реалізує 

шляхом блокування Клубної картки Клієнта. При цьому кошти, сплачені Клієнтом 

відповідно до умов Договору Клієнту не повертаються, а строк дії Договору не 

продовжується; 

3.3.6. не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд, дії Клієнта дає 

співробітникам Клубу підстави вважати, що Клієнт перебуває у стані алкогольного 

сп'яніння або під впливом дії наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо 

обставини, перелічені в цьому пункті, є очевидними для працівників Клубу; 

3.3.7. у випадку виникнення форс-мажорних обставин, що існують поза волею Сторін або 

таких, що не залежать від волі Клубу, припиняти надання Послуг або змінити місце надання 



Послуг (в інший Клуб) на період дії таких обставин, або на час дії таких обставин зупинити 

дію Клубної картки Клієнта до дати припинення таких обставин. Після закінчення дії 

обставин, що визначені у цьому пункті строк дії Клубної картки Клієнта подовжується на 

відповідний строк;

3.3.8. за наявності обставин на розсуд Клубу, а також з підстав що визначені Договором, 

відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У 

такому разі Клуб повідомляє Замовника про припинення надання Послуг шляхом 

відправлення на адресу Замовника, що зазначена у Договорі, листа відповідного змісту. У 

разі розірвання Договору відповідно до цього пункту Клуб здійснює пропорційне 

відшкодування коштів, сплачених Замовником за цим Договором, за вирахуванням обсягу 

наданих Послуг до моменту припинення надання Послуг. Під час розрахунку суми коштів, 

що підлягає відшкодуванню Замовнику, не враховуються отримані бонуси (у разі їх 

наявності). Сума коштів, що підлягає відшкодуванню у відповідності до даного пункту не 

може перевищувати 60 % (шістдесят відсотків) від суми, вказаної у розділі 4 цього 

Договору. При визначенні періоду, протягом якого Клієнту вже були надані Послуги, 

Сторони домовились, що цей період розпочинається з дати активації Клубної картки та 

закінчується датою прийняття Клубом рішення про припинення надання Послуг за цим 

Договором. Якщо рішення про припинення надання послуг було прийняте Клубом під час 

дії терміну, що був нарахований у вигляді бонусу, відшкодування коштів не відбувається;

3.3.9. у випадку завдання шкоди Клієнтом вимагати відшкодування завданих збитків та 

спричиненої шкоди;

3.3.10. змінювати, розвивати обсяг та перелік послуг Клубу, які надаються відповідно до 

обраних категорії та типу Клубної картки без погодження з Замовником.

3.4. Клуб зобов'язується:

3.4.1. своєчасно та у повному обсязі (в залежності від обраної категорії та типу Клубної картки) 

надавати Клієнту Послуги відповідно до умов Договору;

3.4.2. на підтвердження права Клієнта відвідувати Клуб оформити та надати Замовнику 

Клубну картку відповідно до затвердженого Клубом зразка для відповідної категорії та 

типу, що обрані згідно Договору, та активувати Клубну картку;

3.4.3. забезпечити функціонування спортивного обладнання, інвентарю, побутових 

допоміжних приміщень, які призначені для користування Клієнтом;

3.4.4. складати Акт надання послуг, у разі звернення Замовника ознайомити його з Актом 

надання послуг, Актом про порушення, Акт про фіксацію факту спричинення шкоди майну. 

4. Вартість Послуг та порядок розрахунків.

4.1. Вартість Послуг за кожною категорією та типом Клубної картки визначається і 

публікується Клубом на його офіційному сайті (https://fithaus.ua) і закріплюється у Анке-

ті-заяві. Вартість Послуг Замовник оплачує в національній валюті України в день 

укладення Договору, якщо інше не передбачено Договором. Підтвердженням оплати 

вартості Послуг є квитанція, або інший платіжний документ.

4.2. Сплачена Замовником вартість Послуг поверненню не підлягає крім випадків, 

визначених цим Договором.

4.3. Замовник має право в день укладення Договору сплатити Клубу суму завдатку у розмірі 

не менш ніж 50 % від суми, визначеної відповідно до пункту 4.1. Договору. В такому випадку 

несплачений залишок від суми вартості Послуг повинен бути сплачений Замовником протягом 

наступних 30 (тридцяти) календарних днів з дати укладення Договору. Сторони домовились, 

що прострочення Замовником встановленого цим пунктом 30-денного строку вважається 

свідомою і добровільною відмовою Замовника від Договору з одночасним припиненням дії 

Договору на останній 31 (тридцять перший) календарний день від дати укладення Сторонами 

Договору та автоматичним блокуванням (без можливості подальшого розблокування) 

Клубної картки. При цьому, відповідно до частини 1 ст. 571 Цивільного кодексу України, 

сплачена Замовником сума коштів (завдаток), незалежно від її розміру, поверненню не 

підлягає.

4.4. Сторони при укладенні Договору можуть укласти Додаткову угоду, якою буде



передбачено оплату вартості Послуг частинами відповідно до закріпленого Додатковою 

угодою графіку. 

5. Відповідальність і порядок вирішення спорів. 

5.1. Сторони домовились, що усі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням 

Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір не був вирішений 

шляхом переговорів протягом 20 (двадцяти) робочих днів, він може бути вирішений у 

судовому порядку. Підсудність та підвідомчість спору визначається відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.2.  За порушення умов Договору Сторони та Клієнт несуть відповідальність, встановлену 

Договором та чинним законодавством України. Сторони та Клієнт позбавляються 

відповідальності за порушення своїх зобов'язань за Договором, якщо воно сталося не з їх вини. 

При цьому Сторона або Клієнт вважається невинною, якщо доведе, що вжив(ла) всіх 

залежних від нього (неї) заходів для належного виконання свого зобов'язання. 

5.3. Клуб не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати 

місце у випадку, якщо Клієнт та/або його підопічна особа має протипоказання, обмеження 

щодо отримання послуг за станом свого здоров'я. У випадку неповідомлення Клієнтом Клубу 

інформації щодо стану свого здоров'я, що може призвести до отримання будь-якої шкоди 

здоров’ю та життю як самому Клієнту, так і іншим Клієнтам Клубу, відповідальність перед 

Клубом та іншими Клієнтами за такі дії самостійно у повному обсязі несе Клієнт, що не 

повідомив письмову інформацію щодо стану свого здоров'я Клубу. 

5.4. Клуб не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його 

працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі (приміщення), в якій (якому) 

розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі перенесення 

орієнтовного періоду відкриття Клубу, зміну розкладу роботи Клубу та інше. 

5.5. Клуб не несе відповідальності за зниклі на території Клубу гроші, коштовності та інші 

речі Клієнта. Забуті, залишені та знайдені речі у клубі зберігаються протягом 30 (тридцяти) 

календарних днів, коштовності зберігаються протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів, 

при цьому Клуб не несе відповідальності за їх збереження.    Швидкопсувні продукти 

харчування підлягають знищенню протягом 2 (двох) годин.  По закінченню зазначеного 

строку, ці речі утилізуються, що підтверджується відповідним Актом про знищення.  

5.6. Клієнт та Замовник несуть солідарну повну матеріальну, моральну відповідальність за 

збитки та шкоду, завдані Клубу та третім особам. 

6. Форс-мажорні обставини.  

6.1. Сторони та Клієнт не несуть відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання умов Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії 

обставини, що існують поза волею Сторін та Клієнта (в тому числі форс – мажорні обставини). 

Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого 

відносяться: воєнні дії, оголошена війна або загроза війни, включаючи але не обмежуючись 

ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова 

мобілізація, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, 

блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської 

години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, 

громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, тривалі перерви 

в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних 

органів влади, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: 

епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, 

заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха 

тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних 

органів, які заважають або унеможливлюють надання Клубом своїх зобов'язань за цим 

Договором та/або які значно погіршують становище Клубу у порівнянні з умовами Договору, 

та/або які, на думку Клубу, завдають суттєвого негативного впливу для виконання Договору; 

ситуації, дії, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Клубу виконувати взяті 

на себе зобов'язання за цим Договором; дії власників будівлі чи приміщень, де розташований 



(має бути розташований) Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Клубу щодо 

розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб і 

проведення яких не було заплановано Клубом заздалегідь; аварії у системах водопостачання, 

водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання Декларації 

готовності об’єкту нерухомості, де має бути розташований Клуб, до експлуатації; вина третіх 

осіб у випадках відсутності чи погіршення якості надання комунальних послуг; вина третіх 

осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або припинення яких не 

залежить від волі Сторін та Клієнта. На період існування форс – мажорних  обставин, або 

інших обставин, що існують поза волею Сторін та Клієнта, Сторона, яка зазнає впливу таких 

обставин, або Клієнт звільняється від виконання обов'язків, передбачених цим Договором. 

Клуб не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цьому 

пункті, настання яких знаходиться поза волею Клубу. Підтвердженням з боку Клубу дії 

обставин, що існують поза волею Сторін та Клієнта може бути будь-який документ, 

оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин. Сторони 

усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою 

для розірвання Договору.

7. Строк дії Договору, порядок внесення змін та доповнень, порядок розірвання.

7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами Анкети-заяви (при цьому 

зобов'язання Клубу щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної 

картки), та діє до останнього дня 12-місячного строку (без урахування бонусних періодів дії 

Договору), або останнього дня строку вказаного в Анкеті-заяві, відповідно до категорії, типу 

Клубної картки, Клубних Правил. Строк дії Договору відповідає строку дії Клубної картки. 

7.2. Зміни та доповнення до Договору про надання фізкультурно-спортивних послуг 

впроваджуються в односторонньому порядку Клубом. Клуб доводить інформацію про такі 

зміни до відома Замовника та Клієнта шляхом розміщення нової редакції Договору про надання 

фізкультурно-спортивних послуг у Клубі, на офіційному сайті Клубу (https://fithaus.ua) та/

або в точках продажу Клубних карток. Індивідуальне повідомлення Замовника та Клієнта 

або підписання додаткових угод чи будь-яких інших документів для вступу в силу відповідних 

змін не вимагається. Зміни вступають у силу з моменту їх оприлюднення на офіційному сайті

Клубу (https://fithaus.ua).

7.3. У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Клубу, вважається, що 

Клієнт отримав від Клубу Послуги, а Клуб вважається таким, що надав їх належним чином 

та в повному обсязі.

8. Інші умови.

8.1. Підписуючи Анкету-заяву Замовник та Клуб приймають на себе всі обов’язки та 

набувають всіх прав, передбачених усіма розділами, пунктами, підпунктами та складовими

частинами Договору.

8.2. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну картку або використовує 

її не у повному обсязі внаслідок хвороби, перебування у відрядженні, вагітності та/або 

внаслідок інших причин, строк дії Клубної картки та дата закінчення строку її дії не 

змінюються, при цьому кошти, сплачені за цим Договором, поверненню не підлягають, 

якщо інше не передбачено Договором.

8.3. У разі настання форс – мажорних обставин, Клієнт має право скористатися послугою 

тимчасового призупинення дії Клубної картки.

8.4. Якщо на момент укладення Договору Клубом проводились будь – які акції, Замовник 

підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується 

з ними та не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися 

від того, що визначено Клубними Правилами. Замовник також відмовляється від будь-яких 

вимог, якщо в майбутньому Клуб проводитиме акції, які на думку Замовника, є більш 

вигідними, ніж ті умови, на яких Замовник уклав Договір.

8.5. Правила та порядок перебування дітей на території Клубу регламентується Клубними 

Правилами та Правилами Дитячого Клубу. При укладанні Договору за типом Дитячої 

Клубної картки для дитини, Замовник зобов'язується забезпечувати неухильне дотримання



такої дитиною Правил перебування дітей на території Фітнес Клубу. Замовник несе 

відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування 

дитини на території Клубу. 

8.6. Отримання Послуг Клієнтом означає надання ним своєї згоди на обробку його 

персональних даних Клубом з метою виконання Договору, якщо такі цілі не суперечать 

чинному законодавству України. Під обробкою персональних даних розуміється збір, 

реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), 

використання, поширення, знеособлення, знищення і будь - які інші дії (операції) з 

персональними даними (ст. ст. 12-15 Закону України «Про захист персональних даних»). Під 

персональними даними розуміються будь - яка інформація, що відноситься до Клієнта як до 

суб’єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце 

народження, адреса проживання, паспортні дані, свідоцтво про державну реєстрацію, 

банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані, інші відомості 

які Клієнт надає про себе для забезпечення виконання Договору, у цивільно - правових 

відносинах. 

 


