Договір № 0000
На реагування при спрацюванні мобільної тривожної кнопки
з виїздом мобільної групи
ТОВ "ОХОРОНА-26"
25 лютого 2020 р.

Україна, м. Харків

ТОВ "ОХОРОНА-26" в особі Фахівця з договірної діяльності Масалітіної Вікторії Олександрівни, діючого на
підставі Довіреності №01/01-ОД від 16.01.20 р., іменоване в подальшому "Виконавець", з одного боку та Шаблон,
іменований в подальшому "Замовник", з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.
1. Предмет Договору
1.1."Замовник" доручає, а "Виконавець" приймає на себе обов'язки забезпечувати при отриманні пультом
централізованого спостереження (надалі - "ПЦС") сигналу "Тривога" надісланого з мобільного телефону
"Замовника" з відстеженням GPS координат у місті Харкові та місті Києві (надалі - "Мобільна тривожна кнопка"),
виїзд мобільної групи реагування, з метою забезпечення особистої безпеки "Замовника" та/або в разі
необхідності виклику швидкої медичної допомоги, а "Замовник" зобов'язується вчасно оплачувати послуги
"Виконавця".
2. Обов’язки "Виконавця"
2.1.З додержанням вимог правил дорожнього руху та погодних умов, в найкоротший термін забезпечити
прибуття мобільної групи реагування на місце спрацювання Мобільної тривожної кнопки з увімкненими
проблисковими маячками автожовтого (оранжевого) кольору, для надання "Замовнику" послуг, визначених
предметом цього Договору.
2.2. Інструктувати "Замовника" щодо правил користування Мобільною тривожною кнопкою (Додаток № 2 до цього
Договору).
3. Обов’язки "Замовника"
3.1.В момент підписання Договору надати своє фото без головного убору, та фото членів своєї родини (у разі
підключення їм Мобільної тривожної кнопки). В найкоротший термін проводити у письмовому вигляді коригування
персональних даних та номерів телефонів “Замовника”, які зазначені у "Паспорті об'єкта" (Додаток № 1 до цього
Договору).
3.2.Своєчасно вносити сплату за послуги за цим Договором до 5-го числа поточного місяця.
3.3.Після прибуття мобільної групи реагування на місце спрацювання Мобільної тривожної кнопки з увімкненими
проблисковими маячками автожовтого (оранжевого) кольору, "Замовник", за можливістю, має підійти до
автомобіля мобільної групи реагування або будь-яким способом повідомити про точне місце свого знаходження,
що необхідно для скорочення часу пошуку "Замовника" співробітниками "Виконавця".
3.4.Своєчасно у письмовому вигляді повідомляти "Виконавця" про припинення дії цього Договору, але не пізніше,
ніж за 5(п`ять) календарних днів до передбачуваного строку розірвання або з моменту настання події, що
перешкоджає "Замовнику" виконувати прийняті за цим Договором зобов`язання.
3.5.У разі розірвання цього Договору "Замовник" зобов'язаний провести протягом 3 (трьох) банківських
днів, необхідні взаєморозрахунки за цим Договором.
4. Права "Виконавця"
4.1.Розірвати Договір в односторонньому порядку:
а) якщо "Замовник" має заборгованість по оплаті за охоронні послуги, що не звільняє "Замовника" від виконання
п.3.5 цього Договору;
б) якщо «Замовник» не згоден сплачувати послуги у зв`язку з підвищенням тарифів;
в) у разі неможливості надання послуг охорони з технічних причин;
г) у разі ненадання "Виконавцю" підписаного примірника Договору або його невід`ємних додатків протягом 14
(чотирнадцяти) календарних днів, починаючи з дати підключення на ПЦС.
Про розірвання Договору "Виконавець" повинен письмово повідомити «Замовника» за 5 (п’ять)
календарних днів.
4.2.В разі навмисного хибного спрацювання мобільної тривожної кнопки, спонукання співробітників
"Виконавця" до вчинення протизаконних дій, неповажного відношення до співробітників "Виконавця",
цей Договір підлягає достроковому розірванню протягом 1 (однієї) доби з направленням письмового
повідомлення "Замовнику" за допомогою СМС, Viber, електронної пошти тощо.

5. Права "Замовника"
5.1.Визначати довірених осіб, зазначених в "Паспорті об'єкта" (Додаток № 1).
5.2.Вимагати від "Виконавця" якісного виконання умов цього Договору.
6. Відповідальність Сторін
6.1."Виконавець" не несе перед “Замовником” жодної матеріальної відповідальності .
7. Порядок розрахунків
7.1.За згодою сторін сума щомісячної сплати за одну Мобільну тривожну кнопку за цим Договором
складає: 500,00 грн. (П'ятсот гривень 00 копійок) ПДВ не передбачений.
Сума щомісячної сплати за кожну додатково підключену Мобільну тривожну кнопку (але не більше 4-х
додаткових підключень, які загалом складають 5-ть Мобільних тривожних кнопок за одним Договором)
додатково сплачується "Замовником" по 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок), ПДВ не передбачений .
В цьому разі підписується Дислокація (Додаток №3 до Договору) з переліком та персональними даними
осіб, які використовують Мобільні тривожні кнопки за цим Договором та зазначено загальну суму
щомісячної сплати за цим Договором.
7.2.Сплата за Послуги, що надаються за цим Договором, здійснюється "Замовником" щомісяця, протягом перших
5-ти (п’яти) банківських днів поточного місяця, у безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів
на розрахунковий рахунок "Виконавця".
Переглянути стан розрахунків можна на сайті нашої компанії www.p-sec.eu у закладці "Услуги охраны" (розділ
“Личный кабинет”).
7.3.Сплата додаткових послуг, пов'язаних з виконанням умов цього Договору, здійснюється протягом 3-х
банківських днів з моменту отримання "Замовником" рахунку за надані послуги.
7.4.По закінченні місяця, в разі відсутності претензій від "Замовника" послуга за цим Договором вважається
наданою (виконаною), відповідно до умов цього Договору.
7.5.У разі відсутності сплати до 25 числа поточного місяця або не наданого гарантійного листа від
"Замовника" "Виконавцю" на погашення заборгованості 26 числа о 12.00 Мобільна тривожна кнопка
автоматично буде відключена від ПЦС, що не є підставою для припинення дії Договору.
7.6.Повторне підключення (у разі розірвання Договору з ініціативи "Виконавця"), проводиться за додаткову плату,
розмір якої складає 500,00 грн. (П`ятсот гривень 00 копійок), ПДВ не передбачений
7.7.В разі змін норм витрат на охорону, інших заходів, які тягнуть за собою збільшення (зменшення) витрат на
виконання обов’язків "Виконавцем" за цим Договором, сума Договору у частині сплати змінюється "Виконавцем"
в односторонньому порядку, з повідомленням "Замовника" про зміни, щодо сплати за Договором у спосіб
вибраний "Виконавцем" (СМС, Viber, електронна пошта тощо), без переоформлення Договору.
8. Форс-мажорні обставини
8.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором,
якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили чи інших обставин, які виникли після підписання даного
Договору незалежно від волі сторін.
8.2.Під обставинами непереборної сили слід розуміти надзвичайні ситуації природного, техногенного,
військового, соціально-політичного характеру, акти державних органів нормативно-правового характеру, що
роблять неможливим для сторін виконання зобов'язань за Договором.
8.3.При неможливості виконання зобов'язань за цим Договором за вказаними обставинами одна з сторін
зобов'язана сповістити іншу сторону в письмовій формі.
9. Термін дії Договору та адреси Сторiн
9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до кінця календарного року. Якщо за один
місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі сторін не буде вимагати його розірвання або переукладення
на нових умовах, дія цього Договору вважається продовженою за згодою обох сторін на тих же умовах на кожний
наступний рік.
9.2.Підставою для припинення або призупинення дії даного Договору є лист, який "Замовник" зобов'язаний
надати особисто, факсом чи іншими способами.
9.3.ТОВ "ОХОРОНА-26" є платником Єдиного податку.
9.4.У разі виникнення розбіжностей за цим Договором "Замовник" надає "Виконавцю" підписаний "Протокол
розбіжностей" у двох примірниках.
9.5.Спори, що виникли за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами або в установленому
чинним законодавством України порядку.
9.6.Всі зміни за цим Договором проводяться тiльки в письмовій формі шляхом підписання додаткових угод.

9.7.Повноважні представники, які підписують цей договір від імені Сторін, повідомлені про їх права, передбачені
статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI від 01.06.2010 року) і своїми підписами
підтверджують згоду на обробку своїх персональних даних та подальше їх використання виключно з метою
виконання даного договору протягом строку його дії.
9.8.При складанні будь-яких додатків до цього Договору, що складають його невід’ємну частину (протоколи,
додаткові угоди, рахунки, акти виконаних робіт/послуг тощо), керуючись положеннями Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та
фізичними особами - підприємцями» (№ 1982—VIII від 23.03.2017 року), Сторони погодились, що використання
Сторонами фірмової печатки не є обов’язковим. Наявність або відсутність відбитка фірмової печатки Сторін на
Договорі або будь-яких додатках до цього Договору не створює юридичних наслідків.

"Виконавець"

"Замовник"

ТОВ "ОХОРОНА-26"
Юр. адреса: 61002, Харківська обл., місто Харків,
вулиця Садова, буд.10/12
Факт. адреса: 61002, Харківська обл., місто
Харків, вулиця Садова, буд.10/12
ЄДРПОУ: 42945993
Р/р UA483510050000026008878943390 в АТ
"УКРСИББАНК", м. Харків
МФО 351005
IПН №св.
Тел. (057) 7149133
E-mail: dogovor@p-sec.ua

Шаблон
Юр. адреса:
_______________________________________________
Факт. адреса:
____________________________________________________
_______________________
ЄДРПОУ:
Р/р _______________________________ в
____________________________________

Фахівець з договірної діяльності ТОВ
"ОХОРОНА-26"

IПН № св.
Тел.
E-mail: __________________________________ (для
налоговых накладных)
Шаблон

/ Масалітіна В.О. /
Дата підключення до ПЦС "___"_____________ 20_____ року

/ /

Додаток № 1
до договору № 0000
від 25 лютого 2020 р.

ПАСПОРТ ЗАМОВНИКА 0000
1.П.І.Б. замовника

Шаблон

2.Адреса проживання
моб. телефон

моб. телефон

моб. телефон для СМС / Viber

ПАРОЛЬ

Адреса електронної пошти
Номер моб. Sim картки пристрою

Номер IMEI
3.П.І.Б. довіреної особи
моб. телефон

моб. телефон

4.П.І.Б. довіреної особи
моб. телефон

моб. телефон

5.Поштовий індекс та адреса для відправки кореспонденції: __________________________________________________

6.Ваша електронна адреса або мобільний телефон для входу в ваш “Особистий кабінет” на сайті за адресою:
WWW.P-SEC.EU

Пароль (6 цифр без пробілів)

7.Перелік документів (копії), які додаються до договору:
Паспорт замовника 1-а, 2-а стор. та стор. з пропискою _________________
Ідентифікаційний код _________________
ФОТО ЗАМОВНИКА _________________

УВАГА! При зміні будь-яких дан зазначених в цьому Паспорті замовника, слід негайно повідомити на
ПЦС Виконавця за тел. (057) 7-149-133, (067) 576-35-66 (-67) або по електронній пошті office@p-sec.eu
УВАГА! В разі зміни пристрою мобільного телефону, слід терміново повідомити на ПЦС Виконавця за
тел. (057) 7-149-133, (067) 576-35-66 (-67) або по електронній пошті office@p-sec.eu номер IMEI нового
пристрою. В разі неповідомлення вказаної інформації, Мобільна тривожна кнопка на новому пристрої
працювати не буде.

"Виконавець"

"Замовник"

Фахівець з договірної діяльності ТОВ
"ОХОРОНА-26"

Шаблон

/ Масалітіна В.О. /

/ /

Додаток № 2
до договору № 0000
від 25 лютого 2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ
з користування Мобільною тривожною кнопкою
1.Мобільна тривожна кнопка призначена для екстреного виклику групи швидкого реагування.
2.Для активації мобільної тривожної кнопки необхідно натиснути і утримувати червону кнопку
на екрані мобільного телефону протягом 5-ти секунд.
При передачі сигналу «Тривога» на пульт централізованого спостереження, телефон завібрує.
Для прискорення визначення Ваших координат і поліпшення їх точності, на смартфонах під управлінням ОС Android,
рекомендуємо в налаштуваннях місця розташування смартфону включити "високу точність" (GPS, WI-Fi і мобільні
мережі) в налаштуваннях телефону

3.Мобільною тривожною кнопкою необхідно користуватися в наступних випадках:
3.1.При явній загрозі життю і здоров'я клієнта;
3.2.У випадку різкого погіршення самопочуття, для виклику екстреної медичної допомоги.
4.Клієнт може робити перевірку працездатності Мобільної тривожної кнопки. Для цього слід подзвонити за
телефоном: (067) 573-72-37, повідомити пароль, П.І.Б. і зробити натиснення. Оперативний черговий повинен Вам
повідомити Ваше місцезнаходження.

Невірно вказаний оперативному черговому пароль, права на перевірку працездатності Мобільної
тривожної кнопки - не дає.
5.Забороняється користуватися мобільною тривожною кнопкою окрім випадків, вказаних в пунктах 3.1 і
3.2 цієї Інструкції. При використанні Мобільної тривожної кнопки без наявних на то підстав, неповажного
відношення до співробітників, "Виконавець" має право розірвати договір в односторонньому порядку
протягом однієї доби.
6.При випадковому натисненні мобільної тривожної кнопки, необхідно негайно повідомити про це за нижче
вказаними телефонами, для відміни виїзду групи швидкого реагування.

Наполегливо просимо Вас внести в телефонну книгу вашого мобільного телефону наступні номери:
(057) 715-14-38, (067) 577-15-36 - оперативний черговий
У разі відсутності зв'язку з оперативним черговим, можна зв'язатися по одному з нижче вказаних телефонів.

(067) 573-72-37, (067) 571-63-74, (050) 419-70-06
Будьте уважні!!! Пристрій може не працювати в приміщеннях, оскільки відсутній зв’язок зі супутниками
GPS.

Договір № 0000
На реагування при спрацюванні мобільної тривожної кнопки
з виїздом мобільної групи
ТОВ "ОХОРОНА-26"
25 лютого 2020 р.

Україна, м. Харків

ТОВ "ОХОРОНА-26" в особі Фахівця з договірної діяльності Масалітіної Вікторії Олександрівни, діючого на
підставі Довіреності №01/01-ОД від 16.01.20 р., іменоване в подальшому "Виконавець", з одного боку та Шаблон,
іменований в подальшому "Замовник", з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.
1. Предмет Договору
1.1."Замовник" доручає, а "Виконавець" приймає на себе обов'язки забезпечувати при отриманні пультом
централізованого спостереження (надалі - "ПЦС") сигналу "Тривога" надісланого з мобільного телефону
"Замовника" з відстеженням GPS координат у місті Харкові та місті Києві (надалі - "Мобільна тривожна кнопка"),
виїзд мобільної групи реагування, з метою забезпечення особистої безпеки "Замовника" та/або в разі
необхідності виклику швидкої медичної допомоги, а "Замовник" зобов'язується вчасно оплачувати послуги
"Виконавця".
2. Обов’язки "Виконавця"
2.1.З додержанням вимог правил дорожнього руху та погодних умов, в найкоротший термін забезпечити
прибуття мобільної групи реагування на місце спрацювання Мобільної тривожної кнопки з увімкненими
проблисковими маячками автожовтого (оранжевого) кольору, для надання "Замовнику" послуг, визначених
предметом цього Договору.
2.2. Інструктувати "Замовника" щодо правил користування Мобільною тривожною кнопкою (Додаток № 2 до цього
Договору).
3. Обов’язки "Замовника"
3.1.В момент підписання Договору надати своє фото без головного убору, та фото членів своєї родини (у разі
підключення їм Мобільної тривожної кнопки). В найкоротший термін проводити у письмовому вигляді коригування
персональних даних та номерів телефонів “Замовника”, які зазначені у "Паспорті об'єкта" (Додаток № 1 до цього
Договору).
3.2.Своєчасно вносити сплату за послуги за цим Договором до 5-го числа поточного місяця.
3.3.Після прибуття мобільної групи реагування на місце спрацювання Мобільної тривожної кнопки з увімкненими
проблисковими маячками автожовтого (оранжевого) кольору, "Замовник", за можливістю, має підійти до
автомобіля мобільної групи реагування або будь-яким способом повідомити про точне місце свого знаходження,
що необхідно для скорочення часу пошуку "Замовника" співробітниками "Виконавця".
3.4.Своєчасно у письмовому вигляді повідомляти "Виконавця" про припинення дії цього Договору, але не пізніше,
ніж за 5(п`ять) календарних днів до передбачуваного строку розірвання або з моменту настання події, що
перешкоджає "Замовнику" виконувати прийняті за цим Договором зобов`язання.
3.5.У разі розірвання цього Договору "Замовник" зобов'язаний провести протягом 3 (трьох) банківських
днів, необхідні взаєморозрахунки за цим Договором.
4. Права "Виконавця"
4.1.Розірвати Договір в односторонньому порядку:
а) якщо "Замовник" має заборгованість по оплаті за охоронні послуги, що не звільняє "Замовника" від виконання
п.3.5 цього Договору;
б) якщо «Замовник» не згоден сплачувати послуги у зв`язку з підвищенням тарифів;
в) у разі неможливості надання послуг охорони з технічних причин;
г) у разі ненадання "Виконавцю" підписаного примірника Договору або його невід`ємних додатків протягом 14
(чотирнадцяти) календарних днів, починаючи з дати підключення на ПЦС.
Про розірвання Договору "Виконавець" повинен письмово повідомити «Замовника» за 5 (п’ять)
календарних днів.
4.2.В разі навмисного хибного спрацювання мобільної тривожної кнопки, спонукання співробітників
"Виконавця" до вчинення протизаконних дій, неповажного відношення до співробітників "Виконавця",
цей Договір підлягає достроковому розірванню протягом 1 (однієї) доби з направленням письмового
повідомлення "Замовнику" за допомогою СМС, Viber, електронної пошти тощо.

5. Права "Замовника"
5.1.Визначати довірених осіб, зазначених в "Паспорті об'єкта" (Додаток № 1).
5.2.Вимагати від "Виконавця" якісного виконання умов цього Договору.
6. Відповідальність Сторін
6.1."Виконавець" не несе перед “Замовником” жодної матеріальної відповідальності .
7. Порядок розрахунків
7.1.За згодою сторін сума щомісячної сплати за одну Мобільну тривожну кнопку за цим Договором
складає: 500,00 грн. (П'ятсот гривень 00 копійок) ПДВ не передбачений.
Сума щомісячної сплати за кожну додатково підключену Мобільну тривожну кнопку (але не більше 4-х
додаткових підключень, які загалом складають 5-ть Мобільних тривожних кнопок за одним Договором)
додатково сплачується "Замовником" по 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок), ПДВ не передбачений .
В цьому разі підписується Дислокація (Додаток №3 до Договору) з переліком та персональними даними
осіб, які використовують Мобільні тривожні кнопки за цим Договором та зазначено загальну суму
щомісячної сплати за цим Договором.
7.2.Сплата за Послуги, що надаються за цим Договором, здійснюється "Замовником" щомісяця, протягом перших
5-ти (п’яти) банківських днів поточного місяця, у безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів
на розрахунковий рахунок "Виконавця".
Переглянути стан розрахунків можна на сайті нашої компанії www.p-sec.eu у закладці "Услуги охраны" (розділ
“Личный кабинет”).
7.3.Сплата додаткових послуг, пов'язаних з виконанням умов цього Договору, здійснюється протягом 3-х
банківських днів з моменту отримання "Замовником" рахунку за надані послуги.
7.4.По закінченні місяця, в разі відсутності претензій від "Замовника" послуга за цим Договором вважається
наданою (виконаною), відповідно до умов цього Договору.
7.5.У разі відсутності сплати до 25 числа поточного місяця або не наданого гарантійного листа від
"Замовника" "Виконавцю" на погашення заборгованості 26 числа о 12.00 Мобільна тривожна кнопка
автоматично буде відключена від ПЦС, що не є підставою для припинення дії Договору.
7.6.Повторне підключення (у разі розірвання Договору з ініціативи "Виконавця"), проводиться за додаткову плату,
розмір якої складає 500,00 грн. (П`ятсот гривень 00 копійок), ПДВ не передбачений
7.7.В разі змін норм витрат на охорону, інших заходів, які тягнуть за собою збільшення (зменшення) витрат на
виконання обов’язків "Виконавцем" за цим Договором, сума Договору у частині сплати змінюється "Виконавцем"
в односторонньому порядку, з повідомленням "Замовника" про зміни, щодо сплати за Договором у спосіб
вибраний "Виконавцем" (СМС, Viber, електронна пошта тощо), без переоформлення Договору.
8. Форс-мажорні обставини
8.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором,
якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили чи інших обставин, які виникли після підписання даного
Договору незалежно від волі сторін.
8.2.Під обставинами непереборної сили слід розуміти надзвичайні ситуації природного, техногенного,
військового, соціально-політичного характеру, акти державних органів нормативно-правового характеру, що
роблять неможливим для сторін виконання зобов'язань за Договором.
8.3.При неможливості виконання зобов'язань за цим Договором за вказаними обставинами одна з сторін
зобов'язана сповістити іншу сторону в письмовій формі.
9. Термін дії Договору та адреси Сторiн
9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до кінця календарного року. Якщо за один
місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі сторін не буде вимагати його розірвання або переукладення
на нових умовах, дія цього Договору вважається продовженою за згодою обох сторін на тих же умовах на кожний
наступний рік.
9.2.Підставою для припинення або призупинення дії даного Договору є лист, який "Замовник" зобов'язаний
надати особисто, факсом чи іншими способами.
9.3.ТОВ "ОХОРОНА-26" є платником Єдиного податку.
9.4.У разі виникнення розбіжностей за цим Договором "Замовник" надає "Виконавцю" підписаний "Протокол
розбіжностей" у двох примірниках.
9.5.Спори, що виникли за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами або в установленому
чинним законодавством України порядку.
9.6.Всі зміни за цим Договором проводяться тiльки в письмовій формі шляхом підписання додаткових угод.

9.7.Повноважні представники, які підписують цей договір від імені Сторін, повідомлені про їх права, передбачені
статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI від 01.06.2010 року) і своїми підписами
підтверджують згоду на обробку своїх персональних даних та подальше їх використання виключно з метою
виконання даного договору протягом строку його дії.
9.8.При складанні будь-яких додатків до цього Договору, що складають його невід’ємну частину (протоколи,
додаткові угоди, рахунки, акти виконаних робіт/послуг тощо), керуючись положеннями Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та
фізичними особами - підприємцями» (№ 1982—VIII від 23.03.2017 року), Сторони погодились, що використання
Сторонами фірмової печатки не є обов’язковим. Наявність або відсутність відбитка фірмової печатки Сторін на
Договорі або будь-яких додатках до цього Договору не створює юридичних наслідків.

"Виконавець"

"Замовник"

ТОВ "ОХОРОНА-26"
Юр. адреса: 61002, Харківська обл., місто Харків,
вулиця Садова, буд.10/12
Факт. адреса: 61002, Харківська обл., місто
Харків, вулиця Садова, буд.10/12
ЄДРПОУ: 42945993
Р/р UA483510050000026008878943390 в АТ
"УКРСИББАНК", м. Харків
МФО 351005
IПН №св.
Тел. (057) 7149133
E-mail: dogovor@p-sec.ua

Шаблон
Юр. адреса:
_______________________________________________
Факт. адреса:
____________________________________________________
_______________________
ЄДРПОУ:
Р/р _______________________________ в
____________________________________

Фахівець з договірної діяльності ТОВ
"ОХОРОНА-26"

IПН № св.
Тел.
E-mail: __________________________________ (для
налоговых накладных)
Шаблон

/ Масалітіна В.О. /
Дата підключення до ПЦС "___"_____________ 20_____ року

/ /

Додаток № 1
до договору № 0000
від 25 лютого 2020 р.

ПАСПОРТ ЗАМОВНИКА 0000
1.П.І.Б. замовника

Шаблон

2.Адреса проживання
моб. телефон

моб. телефон

моб. телефон для СМС / Viber

ПАРОЛЬ

Адреса електронної пошти
Номер моб. Sim картки пристрою

Номер IMEI
3.П.І.Б. довіреної особи
моб. телефон

моб. телефон

4.П.І.Б. довіреної особи
моб. телефон

моб. телефон

5.Поштовий індекс та адреса для відправки кореспонденції: __________________________________________________

6.Ваша електронна адреса або мобільний телефон для входу в ваш “Особистий кабінет” на сайті за адресою:
WWW.P-SEC.EU

Пароль (6 цифр без пробілів)

7.Перелік документів (копії), які додаються до договору:
Паспорт замовника 1-а, 2-а стор. та стор. з пропискою _________________
Ідентифікаційний код _________________
ФОТО ЗАМОВНИКА _________________

УВАГА! При зміні будь-яких дан зазначених в цьому Паспорті замовника, слід негайно повідомити на
ПЦС Виконавця за тел. (057) 7-149-133, (067) 576-35-66 (-67) або по електронній пошті office@p-sec.eu
УВАГА! В разі зміни пристрою мобільного телефону, слід терміново повідомити на ПЦС Виконавця за
тел. (057) 7-149-133, (067) 576-35-66 (-67) або по електронній пошті office@p-sec.eu номер IMEI нового
пристрою. В разі неповідомлення вказаної інформації, Мобільна тривожна кнопка на новому пристрої
працювати не буде.

"Виконавець"

"Замовник"

Фахівець з договірної діяльності ТОВ
"ОХОРОНА-26"

Шаблон

/ Масалітіна В.О. /

/ /

Додаток № 2
до договору № 0000
від 25 лютого 2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ
з користування Мобільною тривожною кнопкою
1.Мобільна тривожна кнопка призначена для екстреного виклику групи швидкого реагування.
2.Для активації мобільної тривожної кнопки необхідно натиснути і утримувати червону кнопку
на екрані мобільного телефону протягом 5-ти секунд.
При передачі сигналу «Тривога» на пульт централізованого спостереження, телефон завібрує.
Для прискорення визначення Ваших координат і поліпшення їх точності, на смартфонах під управлінням ОС Android,
рекомендуємо в налаштуваннях місця розташування смартфону включити "високу точність" (GPS, WI-Fi і мобільні
мережі) в налаштуваннях телефону

3.Мобільною тривожною кнопкою необхідно користуватися в наступних випадках:
3.1.При явній загрозі життю і здоров'я клієнта;
3.2.У випадку різкого погіршення самопочуття, для виклику екстреної медичної допомоги.
4.Клієнт може робити перевірку працездатності Мобільної тривожної кнопки. Для цього слід подзвонити за
телефоном: (067) 573-72-37, повідомити пароль, П.І.Б. і зробити натиснення. Оперативний черговий повинен Вам
повідомити Ваше місцезнаходження.

Невірно вказаний оперативному черговому пароль, права на перевірку працездатності Мобільної
тривожної кнопки - не дає.
5.Забороняється користуватися мобільною тривожною кнопкою окрім випадків, вказаних в пунктах 3.1 і
3.2 цієї Інструкції. При використанні Мобільної тривожної кнопки без наявних на то підстав, неповажного
відношення до співробітників, "Виконавець" має право розірвати договір в односторонньому порядку
протягом однієї доби.
6.При випадковому натисненні мобільної тривожної кнопки, необхідно негайно повідомити про це за нижче
вказаними телефонами, для відміни виїзду групи швидкого реагування.

Наполегливо просимо Вас внести в телефонну книгу вашого мобільного телефону наступні номери:
(057) 715-14-38, (067) 577-15-36 - оперативний черговий
У разі відсутності зв'язку з оперативним черговим, можна зв'язатися по одному з нижче вказаних телефонів.

(067) 573-72-37, (067) 571-63-74, (050) 419-70-06
Будьте уважні!!! Пристрій може не працювати в приміщеннях, оскільки відсутній зв’язок зі супутниками
GPS.

