
Умови надання послуг з вакцинації із бронюванням вакцин
від 19 березня 2021 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У цих Умовах терміни вживаються у наступних значеннях:
Виконавець – ТОВ «Медичний центр «Медична клініка «ВЕРДЕ», 
Замовник – фізична особа, яка звернулась до Виконавця з метою отримання послуг,

або, у випадках, передбачених чинним законодавством України, її законний представник.
Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися положень,

викладених  на  Сайті  Виконавця  та  цих  Умовах.  Такими  діями  можуть  вважатися:
реєстрація  Замовника  на  Сайті  Виконавця,  замовлення  послуг  з  використанням Сайту
Виконавця, підписання Заяви про надання послуг з  вакцинації  із  бронюванням вакцин,
початок  фактичного  використання  послуг,  оплата  послуг  чи  інші  дії,  які  свідчать  про
згоду Замовника з цими Умовами.

Сайт  Виконавця  – веб-сайт  Виконавця  у  мережі  Інтернет,  що  розміщений  за
адресою: https://www.verde.com.ua.

1.2. Ці Умови розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства України з
метою регулювання відносин, які виникають з приводу надання Виконавцем Замовнику
послуг з вакцинації та бронюванням відповідної вакцини.

1.3. Ці Умови доступні для ознайомлення на Сайті Виконавця та вступають в силу з
моменту  їх  оприлюднення  на  Сайті.  Умови  та/або  їх  окремі  положення  можуть  бути
змінені  Виконавцем  з  обов’язковим  повідомленням  про  це  Замовника  шляхом
опублікування  на  Сайті.  Зміни,  внесені  Виконавцем,  вступають  в  силу  з  моменту  їх
оприлюднення на Сайті, якщо інше не передбачено Виконавцем. Замовник зобов’язаний
самостійно ознайомитись з ними перед замовленням послуг. Продовження користування
послугами чи  замовлення  нових послуг свідчить про згоду Замовника з  внесеними до
Умов змінами.

1.4. Вчиненням Підтверджуючих дій Замовник підтверджує, що він ознайомлений і
згоден  з  цими  Умовами  та  Прейскурантом  цін  Виконавця,  що  розміщений  на  Сайті
Виконавця,  а  також надає  свою згоду на  збір  та  обробку своїх  персональних  даних в
порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ОПЛАТИ ПОСЛУГ З ВАКЦИНАЦІЇ
ІЗ БРОНЮВАННЯМ ВАКЦИНИ
2.1.  Вартість  послуг,  що  надаються  Виконавцем  Замовнику,  визначається  у

відповідності  до  Прейскуранту  цін  Виконавця  діючого  на  дату  оплати  Замовником
відповідних послуг.

2.2.  Оплата  послуг  здійснюється  Замовником  авансовим  (попереднім)  платежем
шляхом  перерахування  повної  вартості  відповідної  послуги  згідно  Прейскуранту  цін
Виконавця  у  національній  валюті  України  на  банківський  рахунок  Виконавця,  в  тому
числі за допомогою онлайн-платежів з використанням платіжних засобів з дотриманням
умов і правил відповідних платіжних систем.

2.3. Місце надання послуги з вакцинації (адреса закладу охорони здоров’я) та строк
надання  послуги  з  вакцинації  із  бронюванням  відповідної  вакцини  встановлюється
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Виконавцем самостійно та повідомляється Замовнику при оплаті відповідної послуги, але
у будь-якому випадку не може перевищувати 60 (шістдесяти) календарних днів з дати її
бронювання.

2.4. Послуга з вакцинації надається виключно після консультації Замовника лікарем
Виконавця у той же день.

2.5.  Замовник  зобов’язаний  звернутися  до  Виконавця  та  отримати  послугу  з
вакцинації  у  строк,  встановлений  Виконавцем  згідно  п.  2.3.  цих  Умов.  У  разі,  якщо
Замовником не буде отримано послугу з вакцинації у зазначений строк, Виконавець має
право відмовити у наданні відповідної  послуги та бронювання вважається скасованим.
Здійснена Замовником передоплата може бути використана Замовником з метою оплати
інших медичних послуг, що надаються Виконавцем.

2.6.  Замовник  має  право  скасувати  бронювання  та  повернути  сплачені  грошові
кошти  протягом  30  (тридцяти)  календарних  днів  з  дати  здійснення  бронювання
відповідної  послуги.  Повернення  коштів  здійснюється  на  підставі  письмової  заяви
Замовника, в якій Замовник повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви
копію паспорта та чек або квитанцію. У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець
має право відмовити Замовнику у поверненні грошових коштів, сплачених на виконання
даного  Договору.  Порядок  та  строки  повернення  коштів  встановлюються  чинним
законодавством  України.  Повернення  грошових  коштів,  сплачених  за  допомогою
платіжних  систем  на  Сайті  Виконавця,  здійснюється  у  порядку,  передбаченому  цим
пунктом, та з урахуванням строків та правил відповідних платіжних систем.

3. ІНШІ УМОВИ
3.1. Заява про надання послуг з вакцинації із бронюванням вакцин оформлюються в

двох примірниках та набуває чинності з моменту підписання Замовником та здійснення
оплати  послуг.  Форма  заяви  про  надання  послуг  з  вакцинації  із  бронюванням вакцин
визначена в додатках до цих Умов.

3.2. Всі Додатки до цих Умов є їх невід'ємною частиною.
3.2.1. Додаток  №  1  –  Форма  Заяви  про  надання  послуг  з  вакцинації  із

бронюванням вакцин.
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Додаток №1 

до Умов надання послуг з вакцинації із 
бронюванням вакцин 

від 19 березня 2021 року

Заява 
про надання послуг з вакцинації із бронюванням вакцин

1. Замовник  (законний  представник
пацієнта):
П.І.Б.    _______________________________
_______________________________________
Паспорт: Серія ________ Номер__________
Виданий
_______________________________________
_______________________________________
Дата видачі 
_______________________________________
Місце проживання 
_______________________________________
_______________________________________
Ідентифікаційний номер: 
_______________________________________
Ким Замовник є по відношенню до Пацієнта
_______________________________________
Тел.
_______________________________________
E-mail
_______________________________________
Назва Програми вакцинації_______________
_______________________________________

Назва вакцини __________________________

Серія та № _____________________________

2. Виконавець
ТОВ «МЕДИЧНА КЛІНІКА «ВЕРДЕ»
Місцезнаходження: 
01103,  м.  Київ,  вул.  Драгомирова,  будинок
16А
Ідентифікаційний код: 41831464
IBAN: UA383003460000026009025025801
в АТ «АЛЬФА-БАНК»
Платник податку на прибуток, платник ПДВ.
ІПН: 418314626553
Тел. 8999
https://verde.com.ua 

 3. З умовами надання послуг з вакцинації із бронюванням вакцин від 19 березня 2021
року  розміщеного  на  Сайті  Виконавця https://verde.com.ua ознайомлений(на)  та
повністю згоден(на).

4.  Визнаю  обов’язковість  виконання  усіх  Умов надання послуг  з  вакцинації  із
бронюванням вакцин від 19 березня 2021 року шляхом підписання даної Заяви.
5.  Шляхом підписання цієї Заяви Замовник надає згоду Виконавцю на обробку своїх
персональних даних і даних Пацієнта та доступ до персональних даних третіх осіб в
тому числі внесення персональних даних до  локальної  інформаційної  системи,  яка
функціонує  у  виконавця,  з  метою  надання  медичних  послуг,  передбачених  таким
Договором.  Замовник  посвідчує,  що  йому  роз’яснення  про  свої  права,  як  суб’єкта
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персональних даних відповідно до ст.38 Закону України «Про захист персональних
даних».
6.  Замовник  надає  згоду  Виконавцю  на  надсилання  результатів  лабораторних
досліджень,  діагностики  та  лікування,  консультативних  висновків  лікарів,  іншої
запитуваної інформації про Пацієнта, що міститься в локальній інформаційній системі
Виконавця, до особистого кабінету користувача за посиланням https://verde.com.ua,  а
також на  електронну  адресу  та/або  номер(и)  телефону(ів)  вказані вище,  а  також,  за
запитом Замовника та при наявності технічної можливості, вищезазначена інформація
може  бути  надіслана  на  месенджер  (спеціальний  додаток  або  програма),  що
зареєстрований на електронну адресу та/або номер(и) телефону(ів) вказані вище.
7.  Замовник  підтверджує  достовірність  зазначених  ним  (чи  записаних  з  його  слів)
вищевказаних даних та несе персональну відповідальність за достовірність та повноту
наданих даних.
8. Замовник підтверджує, що не матиме претензій до Виконавця щодо розголошення
лікарської  таємниці/конфіденційної  інформації  у  разі  надсилання  їх  на  вказані  вище
Замовником електронну адресу та/або номер(и) телефону(ів) та/або пов’язаними з ними
менеджерами. Замовник підтверджує, що розуміє можливі ризики та несе персональну
відповідальність  за  передачу  доступу  (логіну,  паролю)  до  особистого
кабінету/електронної  пошти  або  зазначеного(их)  номеру(ів)  телефону(ів)  або
месенджеру третім особам.
9. Замовник надає свою згоду на супроводження та перебування разом з Пацієнтом під
час  отримання  медичних  послуг  у  Виконавця  наступних  осіб  та  надання  їм
консультативних висновків лікарів,  іншої медичної документації,  що стосується моєї
дитини і містить лікарську таємницю:

Прізвище, ім’я, по-батькові Номер телефону Ким дана особа приходиться
Пацієнту:

Інформацію про нас Ви отримали:

                Від знайомих                                                   З реклами в Internet
                За пошуком в Google (реклама)                     Зі ЗМІ

 За  пошуком  в  Google                                   Від  страхової компанії
 З Facebook чи Instagram                                  Інше (вкажіть, звідки саме)

Підпис Замовника:                                                                                                                               

(ПІБ) (Підпис) (Дата)

Особа Виконавця, яка прийняла Заяву на приєднання:                 
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