Бланк одержання продукції
№
п/п

Назва продукції

Кількість, шт.

Дата
одержання

Підпис
власника
філабонемента

Філателістичний
абонемент
№

на 20

рік

........................................................................................................................................
назва об’єкта поштового зв’язку, в якому оформлено філабонемент

..................................................................
дата оформлення філабонемента

ПІБ
Мобільний телефон
Електронна пошта

(+380

)

-

@

.

Бланк одержання продукції

Бланк замовлення продукції
№
п/п

Кількість, шт.
Непогашені
поштучно
в аркушах

Назва продукції

Погашені

1.

Художні марки

2.

Стандартні марки

3.

Конверти «Перший день»

х

4.

Картмаксимуми

х

5.

Конверти зі спецпогашенням

х

6.

Буклети філателістичні

х

7.

Річна книга «Поштові марки
України»

х

х
х

Правила обслуговування власників філателістичних абонементів
1. Право оформлення філабонементів мають виключно фізичні особи, в кількості не більше
одного примірника.
2. Оформити філабонемент можна у визначених об’єктах поштового зв’язку (далі - ОПЗ) і на
корпоративному веб-сайті АТ «Укрпошта», в розділі «Філателія-Філателістичний абонемент».
3. Кампанія з оформлення філабонементів на наступний календарний рік стартує у ІV кварталі
поточного року. Оформлення філабонементів також може здійснюватися впродовж поточного
року, але постачання продукції за таким філабонементом розпочинається не раніше ніж через
30 календарних днів від дати його оформлення.
4. Філабонемент є дійсним за умови заповнення його власником усіх обов’язкових реквізитів у полях
та наявності на ньому його власного підпису.
5. Філабонемент дає право на придбання замовленої продукції лише в тому об’єкті поштового
зв’язку, який обрано власником філабонемента для здійснення обслуговування, та який зазначено
у бланку філабонемента.
6. За філабонементом протягом року, на який він оформлений, гарантується одержання замовленої
продукції згідно із зазначеними його власником асортиментом та кількістю.
7. Власник філабонемента зобов’язаний придбати замовлену продукцію в повному обсязі протягом
місяця від дня надходження її в продаж. Не викуплена власником філабонемента у зазначений термін
продукція направляється у вільний продаж.
8. У разі відмови власника філабонемента від купівлі замовленої продукції або купівлі не в повному
обсязі філабонемент анулюється АТ «Укрпошта» в односторонньому порядку шляхом проставляння
відмітки у філабонементі із вказанням причини анулювання без права повторного оформлення
філабонемента на поточний рік. Постачання продукції за анульованим філабонементом не здійснюється.
9. Філабонемент може бути анульований за ініціативою його власника шляхом інформування
відповідального працівника ОПЗ.
Підписуючи цей філателістичний абонемент, я зобов’язуюсь викупляти всю замовлену продукцію в
повному обсязі.
З Правилами обслуговування власників філателістичного абонемента ознайомлений(а).
Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних».

ПІБ

Підпис

Дата анулювання філабонемента
Причина анулювання філабонемента

(заповнюється в разі анулювання філабонемента)
(заповнюється в разі анулювання філабонемента)

№
п/п

Назва продукції

Кількість, шт.

Дата
одержання

Підпис
власника
філабонемента

Філателістичного
абонемента

