
                                                                                   Директору ____________________________________ 

                                                                            _________________________________________ 
                                                                             
                                                                                           __________________________________________________  
                                                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові громадянина)  
                                                                                           __________________________________________________  
                                                                                                       (адреса його проживання (реєстрації))  
                                                                                           __________________________________________________ 
                                                                                                                     (E-mail)  
                                                                                   ______________________________________________  
                                                                                                                  (тел./факс)  
                                                                                   ______________________________________________  
                                                                                                 (паспорт серія, №, ким і коли виданий)  
                                                                                   ______________________________________________  

                                                                                  ______________________________________________  

                                                                                   ______________________________________________  
                                                                                                        (ідентифікаційний номер)   
                                                                                   ______________________________________________  
                                                                                                   (номер поточного рахунку)  
                                                                                   ______________________________________________  
                                                                                         (назва та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок)   

                                                                                                     ________________________________________________________  

                                                                                                                                         (МФО Банку)  
ЗАЯВА  

“____” __________ ______ р. в магазині _________________________________________ я  

                                                        (повна адреса магазину)  

придбав (ла) ___________________________________________________________________,  

                                             (найменування, кількість та артикул товару)  

на суму _________грн______ коп. При експлуатації товару, що був придбаний мною у вас 

належної якості, 

виявив(ла):________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

                                               (зазначити причину, чому товар не підходить)  

Прошу прийняти повернення придбаного мною товару у вас (за чеком № ____, від ___________ 

/ за видатковою накладною № _______, від _________________) та повернути мені кошти у сумі 

поверненого мною товару /або обміняти по гарантії придбаний мною товар на інший 

товар_належної якості, а саме на 

__________________________________________________________ 

               (необхідне підкреслити)                          (зазначити назву, кількість та артикул товару)   

 

 

Додаток:  

1. Оригінал чеку або накладної № ___ від «___» _________ 20_р., що засвідчує факт 

придбання мною товару.  

 
Відмітки Продавця:   

Свідок №1  « _____» __________ 20_р.                                                      ______________________________;  

                                                   (дата)                                                                                   (підпис і П.І.Б.)  

Свідок №2  « _____» __________ 20_р.                                                      ______________________________;  

                                                    (дата)                                                                                 (підпис, П.І.Б.)  

Свідок №3   « _____» __________ 20_р.                                                    _______________________________;  

                                                     (дата)                                                                                 (підпис, П.І.Б.)  

Свідок №4    « _____» __________ 20_р.                                                   _______________________________;  

                                                     (дата)                                                                                 (підпис, П.І.Б.)  

 

Кошти з каси отримав(ла), претензій не маю: « _____» _______ 20_р.             ________________ ___  

                                                                                                                                               (підпис П.І.Б) 
 
Достовірність даних (П.І.Б., адреса, паспортні дані, ІПН) та згоду на їх обробку підтверджую: 

Цим, згідно з положеннями статті 6 Закону України «Про захист персональних даних», даю свою згоду на обробку, а саме: збір, реєстрацію, 
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання та розповсюдження (реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 

моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, орган, який його видав, дата видачі паспорта , 

індивідуальний податковий номер, адреса проживання та адреса перебування, номер телефону (робочий, домашній, мобільний), адреса 
електронної пошти, з метою дотримання вимог, що діють у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, 

та відносин у сфері реклами. Ця згода діє на весь строк зберігання та обробки персональних даних. 

 
_________________________                   ___________________________________ 

            (підпис)                                                                    (П.І.Б.) 



 

 
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

   Директору ____________________________________ 

                                                                            _________________________________________ 
                                                                             
                                                                                           __________________________________________________  
                                                                                                     (прізвище, ім’я, по-батькові громадянина)  
                                                                                           __________________________________________________  
                                                                                                       ( адреса його проживання (реєстрації) )  
                                                                                           __________________________________________________ 
                                                                                                                     (Email)  
                                                                                   ______________________________________________  
                                                                                                                  (тел./факс)  
                                                                                   ______________________________________________  
                                                                                                 (паспорт серія, №, ким і коли виданий)  
                                                                                   ______________________________________________  

                                                                                  ______________________________________________  

                                                                                   ______________________________________________  
                                                                                                        (ідентифікаційний номер)   
                                                                                   ______________________________________________  
                                                                                                   (номер поточного рахунку)  
                                                                                   ______________________________________________  
                                                                                         (назва та місцезнаходження банку в якому відкрито рахунок)   

                                                                                                     ________________________________________________________  

                                                                                                                                         (МФО Банку)  
ЗАЯВА  

“____” __________ ______ р. в магазині _________________________________________ я  

                                                        (повна адреса магазину)  

придбав (ла) ___________________________________________________________________,  

                                             (найменування, кількість та артикул товару)  

на суму _________грн______ коп., При експлуатації товару, що придбаний мною у вас належної 

якості, виявив(ла):________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

                                               (зазначити причину, чому товар не підходить)  

Прошу прийняти повернення придбаного мною товару у вас (за чеком № ____, від ___________ 

/ за видатковою накладною № _______, від _________________) та повернути мені кошти у сумі 

поверненого мною товару /або обміняти по гарантії придбаний мною товар на інший товар_ 

належної якості а саме на __________________________________________________________ 

               (необхідне підкреслити)                          (зазначити назву, кількість та артикул товару)   

 

 

Додаток:  

1. Оригінал чеку або накладної № ___ від «___» _________ 201_р. що засвідчує факт 

придбання мною товару.  

 
Відмітки Продавця:   

Свідок №1  « _____» __________ 201_р.                                                      ______________________________;  

                                                   (дата)                                                                                   (підпис і П.І.Б.)  

Свідок №2  « _____» __________ 201_р.                                                      ______________________________;  

                                                    (дата)                                                                                 (підпис, П.І.Б.)  

Свідок №3   « _____» __________ 201_р.                                                    _______________________________;  

                                                     (дата)                                                                                 (підпис, П.І.Б.)  

Свідок №4    « _____» __________ 201_р.                                                   _______________________________;  

                                                     (дата)                                                                                 (підпис, П.І.Б.)  

 

Кошти з каси отримав(ла), претензій не маю: « _____» _______ 201_р.             ________________ ___  

                                                                                                                                               (підпис П.І.Б) 



 
Достовірність даних (П.І.Б., адреса, паспортні дані, ІПН) та згоду на їх обробку підтверджую: 

Цим, згідно з положеннями статті 6 Закону України «Про захист п ерсональних даних», даю свою згоду на обробку, а саме: збір, реєстрацію, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання та розповсюдження (реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 
моїх персональних даних, а саме: - прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, орган, який його видав, дата видачі паспорта , 

індивідуальний податковий номер, адреса проживання та адреса перебування, номер телефону (робочий, домашній, мобільний), адреса 

електронної пошти, з метою дотримання вимог, що діють у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, 

та відносин у сфері реклами. Ця згода діє на весь строк зберігання та обробки персональних даних. 

 

_________________________                   ___________________________________ 
            (підпис)                                                                    (П.І.Б.) 

 

 


