Роз’яснення щодо компенсації витрат
на проїзд до місця проведення заходу та в зворотному напрямку
Для відшкодування даних витрат необхідно
1. Проїзні документи. Організація покриває витрати на квитки плацкарту, купе,
Інтерсіті 2-го класу*, автобусні квитки**. Вартість проїзду в залізничних потягах
не включає в себе витрати на чай***, чи інші напої.
a. Оригінали проїзних документів:
i. Квитки, придбані через онлайн сервіси повинні бути
відскановані при посадці у поїзд****
ii. З огляду на попередній досвід***** (відсутність чи
несправність сканера у поїзді) радимо обміняти онлайн-квитки
на оригінальний (жовтий) касовий квиток в залізничних касах.
b. Зворотні квитки (повернення після заходу) мають бути надіслані
організаторам не пізніше 5 днів після повернення:
i. У разі, якщо квитки будуть надіслані після 5-го дня з моменту
повернення, організація залишає за собою право не
відшкодовувати вартість проїзних документів
2. Копія паспорта (усіх інформативних сторінок,включаючи усі наявні в паспорті
фото)
3. Копія ідентифікаційного номера
4. Банківські дані для перерахунку коштів
a. Номер особистої картки Приватбанку (бажано), або
b. Надати реквізити для поповнення карткового рахунку іншого банку
(отримується в банку із всіма належними реквізитами)
Адреса фінансового менеджера організації:
ГО «УАФТ», Курій Марія
вул. Кавалерідзе, 16/87
Львів 79012
* ГО «УАФТ» не компенсує проїзні квитки типу ЛЮКС, СВ, МЯКИЙ ВАГОН та ПЕРШИЙ
КЛАСС ІНТЕРСІТІ.
** Нагадуємо, якщо Ви скористалися послугами перевізника ФО-Підприємця (згідно з п. 177.8
ст. 177 Податкового кодексу) разом з квитком обов’язково потрібно надати копію документа,
що підтверджує його державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької
діяльності, а також копію свідоцтва про сплату єдиного податку
***.Витрати, пов’язані з харчуванням в дорозі компенсуються учасниками самостійно
**** Дати проїзних документів обов’язково мають співпадати з датами проведення заходу.
***** Проїзні документи, придбані через сервіс резервування та придбані проїзні документи
на сайті Укрзалізниці радимо обміняти в касах вокзалу. У разі, якщо Ви цього не зробите, може
виникнути ситуація несправності або відсутності сканера у вагоні поїзда і при перевірці
електронного квитка на сайті «Укрзалізниці» буде надаватися інформація про те, що даний квиток
«придбано» але «не використано». Такий квиток компенсації не підлягає.
В разі відсутності або неповного пакету підтверджуючих документів та копій всіх
документів, оплата проїзду не буде компенсуватись.

