Умови надання послуг по переказу коштів
у разі оплати товарів придбаних на сайті kasta.ua за допомогою сервісу Kasta ID
(далі – Умови)
Ці Умови визначають порядок надання послуг з переказу коштів ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТУА» (далі –
Фінансова компанія) у разі коли такий переказ здійснюється за допомогою сервісу Kasta ID, в якості
оплати за товарів, які були придбані на сайті kasta.ua.
Фінансова компанія є фінансовим партнером ТОВ «МАРКАСОН» (далі - Адміністратор), яке є
власником та адміністратором сайту kasta.ua, визначає його функціональні можливості і здійснює
технічну підтримку.
Сайт kasta.ua підключений до Система KASTAPAY за допомогою якої Фінансова компанія
здійснює грошові перекази, обмін інформацією з апаратно-програмним комплексом
Адміністратора, здійснює процесинг операцій з переказу коштів та виконує інші операції, які
пов’язані з переказом коштів, що здійснюється Фінансовою компанією.
Ці Умови є невід’ємною частиною Публічного договору про надання фінансових послуг (публічна
оферта) Фінансової компанії, який розміщений на сайті останньої (artua-finance.com.ua) (далі –
Публічний договір).
Шляхом прийняття умов Публічного договору (акцепту) Клієнт підтверджує, що ознайомлений з
цими Умовами та погоджується з ними. У будь-якому разі ініціювання переказу коштів у порядку
та спосіб, що передбачений цими Умовами при оплаті товару за допомогою сервісу Kasta ID є
прийняттям умов Публічного договору та, відповідно, прийняттям Клієнтом положень цих Умов.
Умови використання сервісу Kasta ID визначаються Адміністратором та доводиться до Клієнта у
порядку та спосіб, що визначається Адміністратором.
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Апаратно-програмний комплекс Адміністратора (АПК Адміністратора) – сукупність
взаємодіючих між собою програмних засобів, програмного забезпечення, включаючи
програмні засоби веб-сайту https://kasta.ua, які дозволяють зберігати інформацію щодо
придбаних на Веб-сайті товарів, сум оплати за товари тощо.
1.2. Веб-сайт – веб-сайт https://kasta.ua, який належить ТОВ «МАРКАСОН», комплекс
апаратних і програмних засобів, що дозволяють продавцям (Отримувачам), в тому числі, але
не виключно, пропонувати до продажу, а покупцям (Клієнтам) - здійснювати замовлення
та придбання товарів через мережу Інтернет.
1.3. Замовлення – акцептування Клієнтом пропозиції щодо придбання товарів Отримувача як
продавця на веб-сайті https://kasta.ua, що підлягає оплаті.
1.4. Отримувач – суб’єкт господарювання, що здійснює пропонування до продажу товарів на
веб-сайті.
1.5. Сервіс Kasta ID – переказ коштів, який здійснюється згідно цих Умов в якості оплати за
Товари (роботи/послуги), що були придбані покупцями на Веб-сайті.
1.6. Товари - матеріальні об’єкти, запропоновані Отримувачем як продавцем до замовлення та
придбання, шляхом розміщення на Веб-сайті.
Інші терміни, що зазначені у цих Умовах, використовуються у значені, що встановлене діючим
законодавством України та Публічним договором.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛГ ЗГІДНО ЦИХ УМОВ
2.1. У разі якщо Клієнт під час оплати Товару (робіт/послуг) по Замовленню, яке зроблено на
Веб-сайті, вирішить скористуватися сервісом Kasta ID, ініціювання Клієнтом переказу
коштів, в якості оплати за такий Товар, здійснюється за допомогою Платіжної картки, яка
зазначена у профілі Клієнта на Веб-сайті.
2.2. Фінансова компанія підтверджує, що вона на підставі окремих договорів, укладених з
Адміністратором, має можливість отримувати від АПК Адміністратора інформацію щодо

суми оплати за Товари (роботи/послуги), які були придбані Клієнтами на Веб-сайті;
інформацію щодо даних платіжних карт Клієнта та іншу інформацію, яка необхідна для
здійснення переказу коштів.
2.3. Клієнт шляхом прийняття цих Умов підтверджує та надає згоду на те, що Адміністратор, у
разі здійснення переказу коштів за допомогою сервісу Kasta ID, має право надавати
Фінансовій компанії інформацію про переказ коштів, який Клієнт бажає ініціювати на
користь Отримувача в якості оплати за придбані Товари такого Отримувача (в тому числі
передавати реквізити Платіжної картки Клієнта у форматі, який забезпечує захист таких
даних, вартість Товару тощо). Також Клієнт підтверджує, що він надає згоду та
повноваження Адміністратору на ініціювання від імені Клієнта операції щодо списання
відповідної суми коштів з рахунку клієнта, за допомогою платіжної карти Клієнта, яка
зазначена у профілі Клієнта на Веб-сайті, зарахування цієї суми на рахунок Фінансової
компанії для подальшого переказу Отримувачу в якості оплати за Товари (роботи/послуги),
які були придбані Клієнтом на Веб-сайті. Ініціювання переказу здійснюється шляхом
надання АПК Адміністратора Системі KASTAPAY інформації, необхідної для здійснення
переказу коштів (дані Платіжної карти Клієнта, суми оплати, тощо).
2.4. Клієнт підтверджує, що ним надані повноваження Адміністратору на вчинення дій,
передбачених п.2.3 цих Умов.
2.5. Клієнт підтверджує, що інформація отримана Фінансовою компанією від Адміністратора
щодо Товарів, які придбані Клієнтом та за які він бажає розрахуватися Платіжною карткою,
та вартості Товару є підставою для ініціювання переказу коштів з відповідної Платіжної
картки, яка зазначена в профілі Клієнта на Веб-сайті.
2.6. Вартість послуг Фінансової компанії (якщо вони сплачуються Клієнтом) доводяться до
Клієнта до моменту здійснення грошового переказ.
3. ІНШЕ
3.1. У всьому іншому, що не передбачено цими умовами Сторони керуються умовами
Публічного договору та чинного законодавства України.
3.2. Ці Умови є невід’ємною частиною Публічного договору та погоджуючись з ними Клієнт
також погоджується з умовами Публічного договору.

