
                                                                                      
Фітнес-клуб «FIT HAUS» 

 

«____»_____________________2021 р. 

 

Додаткова угода до Договору про надання фізкультурно-спортивних послуг, 

укладеного на підставі Анкети-заяви від «___» ____________ _______ р. 

 
Укладаючи дану Додаткову угоду до Договору про надання фізкультурно-спортивних послуг, укладеного на підставі 

Анкети-заяви від «___» ________________ _________ року (далі – Додаткова угода), Сторони домовилися про надання Клубом 

додаткової послуги переоформлення Клубної картки на іншу особу на підставі п. 6.1.10. та п.6.7 Клубних правил. Додаткова 

послуга надається відповідно до наступних умов. 

 

1. Клубна картка: ______ категорія та тип _________ № _________________. 

2. Відповідно до п. 6.10 Клубних правил переоформлення Клубної картки на іншу особу здійснюється без урахування усіх 

накопичених бонусів, до моменту вступу їх в силу, у тому числі, пов'язаних зі збільшенням строку дії Клубної картки. 

Строк дії Клубної карти відповідає залишку стандартного строку дії Клубної картки Клієнта та складає ________ . 

Плата за отримання додаткової послуги переоформлення Клубної картки на іншу особу: ___________________ (____сума 

прописом___) грн з урахуванням ПДВ 
3. Набувач Клубної картки (інша особа): ____ ПІБ ____ (Паспорт серії ___ від ___________, виданий __________________ 

________ року; адреса: __________________). 

4. Укладаючи дану Додаткову угоду, Клієнт підтверджує ознайомлення із положеннями Клубних правил щодо 

переоформлення Клубних карток. Клієнт зобов’язується сплатити плату відповідно до п.3 даної Додаткової угоди в день її 

укладення. 

5. Укладаючи дану Додаткову угоду, Набувач підтверджує ознайомлення із умовами Договору про надання фізкультурно-

спортивних послуг, укладеного на підставі Анкети-заяви від «___» ________________ _________ року, разом із додатками 

до Договору, та зобов’язується їх виконувати. Додаткове підписання Договору про надання фізкультурно-спортивних 

послуг між Набувачем та Клубом не здійснюється. Набувач підтверджує, що не є та не був Клієнтом будь-якого з Клубів. 

6. Набувач отримує статус Клієнта в рамках виконання Договору з моменту укладення даної Додаткової угоди. 

7. Клуб не несе будь-якої відповідальності за невиконання зобов’язань, які виникли з відносин та домовленостей між 

Клієнтом та Набувачем, зокрема, але не виключно, стосовно розрахунків між ними. 

8. Сторони підтверджують, що ця Додаткова угода є додатком до Договору про надання фізкультурно-спортивних послуг, 

укладеного на підставі Анкети-заяви від «___» ________________ _________ року, та є його невід’ємною частиною. 

9. У випадку суперечностей між положеннями Договору та положеннями даної Додаткової угоди застосовуються положення 

даної Додаткової угоди. 

10. Ця Додаткова угода складена у трьох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному 

для кожної із Сторін. 

11. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами. 

 

Реквізити та підписи сторін: 

 

Клуб: 

ТОВ «ФІТ ХАУС» 

Адреса: 49100, м. Дніпро, вул. 

Набережна Перемоги, буд. 25  

п/р № 26005050295142 в ПАТ 

«Приватбанк»  

МФО 305299  

ЄДРПОУ 41767847  

ІПН 417678404636 

Телефон: (061) 280-11-11 

E-mail: fithaus@fithaus.com.ua 

 

В особі ______________ 

 

Підпис___________________________                                                                                                

                          /__________/ 

 

Клієнт: 

П.І.Б. (повністю) [Прізвище] Ім’я] [По 

батькові] 
Адреса реєстрації, перебування, 

місцезнаходження: [Адреса 

проживання] 

дата народження: [День народження]]  

Код ІПН: [Ідентифікаційний код] 

Паспортні дані: [Паспорт] 

Телефон: [Телефон] 

E-mail: __________________________ 

 

 

 

Підпис:_______________________ 

 

 

Набувач: 

П.І.Б. (повністю) [Прізвище] Ім’я] [По 

батькові] 
Адреса реєстрації, перебування, 

місцезнаходження: [Адреса 

проживання] 

дата народження: [День народження]]  

Код ІПН: [Ідентифікаційний код] 

Паспортні дані: [Паспорт] 

Телефон: [Телефон] 

E-mail: __________________________ 

 

 

 

Підпис:_______________________ 

 

 

tel:(061)%20280-24-82
mailto:fithaus@fithaus.com.ua

