договIр

про переказ коштiв
j
(л,,lя суб'ектiв господарювання)
,.
в рдакцiТ вiд 02 сiчня 2020 року (чинна з 20.01.2020
року)

ТОВДРИСТВО

З

i

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВrДАЛЬНlСТЮ кФIНАНСОВД КОМПДНIЯ кДРТУД>

(свiдоцтво Наuкомфiнлослуг про
реестрацiю фiнансовоi установи серiя ФК N9 7Зб вiд 14.04.20'l6, Лiцензiя НБУ на
переказ коштiв у нацiональнiй валютi без вiдкриття paxyHKiB Ns 5l вiд 05.12.20lб),
iMeHoBaHe надалi <Фiнансова
компанiя>>, вiдповiдно до положень статей бз4, бз8,64l I]ивiльного кодексу
УкраТни оголошуе пропOзицiю для
суб'ектiв господарювання на укJIаданнrl цього ,Щоговору про переказ коштiв
tд-i - .{оговiр;, *о ""."u"uc порядок та
умови наданнrI послуг з переказу коштiв суб'ектам господарювання, якi присднirлись до цього
,Щ,оговору.
Фiнансова компанiя пропонус укJIасти цей ,Щоговiр в тому числi суб'ектам господарювання, якi
здiйснюють або
мають HaMip здiйснювати IIродаж ToBapiB, надання послуг (виконання
робiт) через веб-сайт/онлайн-платформу
httns:/lkasta.ua.BлacниKoм та алмiнiстратором якого € ТоВ кМАРКАСоН) (алririстратор),
з урахуванням того, що

Фiнансова компанiя маС правовУ

i

-гехнологiЧну можливiсть
органiзувати прйй"uпп"

на користь

суб'сктiв

господарювання, якi здiйснюють продаж ToBapiB, надання послуг (виконання
робiт) через веб-сайт/онлайн-плiтформу
https:/lkasta.ua. платежiВ (переказУ коштiВ вiд платникiв), злiйснювати повернення коштiв платникам, в тому
числi у
випадку скасуваншI (розiрвання) договору купiвлi-продажу, поверненнJl товару.
Прийняттям пропозицiТ укJIасти чей .Щоговiр (акцептом) та приеднаНням до нього, вiдповiдно до ст. 634
L{ивiльного кодексу УкраiЪи, с пiдписання вiдповiдним суб'ектом господарювання (далi - Органiзачiя) заяви
при€днаннJI

до умов цього .Щоговору (далi

про

-

Заява). Щаний договiр може бути укладений тiльки з суб'сктами
господарювання (фiзичнi особи-пiдпРиемцi та юридичнi особи) шляхоМ приеднаннЯ ними
дО умов цього [оговору у

порядку та у спосiб, що зазначенi у чьому ,щоговорi.
I-{ей Щоговiр розмiщений у публiчному лоступi для ознайомлення

компанiТ http://artua-finance. соm.

ua,/.

l. ТЕРМIНИ

з його умовами на веб-сайтi ФiнансовоТ

ТА ВИЗНАЧЕННЯ

використовуванi в цьому Щоговорi термiни та визначення мають таке значення:

АвторизАцtя - процедура отримання дозволу на здiйснення операчiТ з використанням банкiвськоТ платiжноТ картки.
АдмIнIсТрАтоР вЕБ-сАЙТУ - суб'скт господарювання, який на законних пiдставах володiе та розпоряджа€ться
веб-сайтом (ТОВ

кМАРКАСОН)), зокрема, надае до нього доступ iншим суб'ектам господарюва"п" ("кпю""о

ОРГаНiЗаuiеЮ) лля пропонуван}rrr до продажу та реалiзачii ToBapiB покупtцм (платникам).

АпАрАтно-прогрАМниЙ коМплЕкс (Апк) -

з

сукупнiсть взаемодiючих мiж собою апаратних засобiв,

прикладного програмного забезпечення та каналiв зв'язку, що утворюють засiб лля збору, обробки, маршрутизачiТ

зберiгання даних.

БАНКIВСЬКА ПЛАТIЖНА КАРТКА (БПКУСПЕЦIАЛЬНИЙ ПЛАТIЖНий здсlв (СпЗ) _

i

спецiальний

гulатiжний засiб У виглядi eMiToBaHoT в установленому законоДавствоМ порядкУ пластиковоТ чи iншого виду картки, що

використовуеться для iнiцiювання переказу коштiв з рахунка платника, або з вiдповiдного
рахунка банку з метою
оплати BapTocTi ToBapiB, перерахування коштiв зi cBoii paxyHKiB на рахунки iнших осiб, отимання коштiв готiвковiй
у
формi в касах банкiв через банкiвськi автомати, а також здiйснення iнших операчiй, передбачених вiдповiдним
договором.

БАнк-ЕкВАЙр -

банкiвська установа, ЧЛен (1^lасНик) МПС, з якиМ ФiнансовоЮ компанiею укладено договiр на
процесинг операuiй з використання БПК,

-

ВЕБ-САЙТ/ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
веб-сайт https://kasta.ua, який нtutежить Тов кмАркдсон), комплекс
апаратних i програмних засобiв, що дозволяють rrродавцям, i в тому числi, а.ле не виключно Органiзачii, пропонувати
ДО [РОДаЖу, а IIокупцям (п;lатникам) - здiЙснювати замовленнJI та придбання ToBapiB через мережу lHTepHeT.

ВНУТРIШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТIЖНА СИСТЕМА (ПС)

-

платiжна система, в якiй платiжна органiзачiя с

резидентом та яка здiйснюс свою дiяльнiсть i забезпечус проведення переказу коштiв викJlючно в межах Укратни.

ДАТА ОТРИМАННЯ ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ ЦАТА ОТРИМАННЯ ТОВАРУ)

-

лень фактичного отримання

ПОКУПЦеМ (ПЛатником) товару, якиЙ було придбано на веб-сайтi та оплата за який здiйснювалася шляхом переказу
коштiв Фiнансовою компанiсю. ддмiнiстратор щодня надае Фiнансовiй компанiт в автоматичному режимi iнформачiю
ЩОДО ДаТИ

ОтРимання товару по замовленням, якi були зробленi покупцями на веб-саЙтi та оплата за якi здiйснювzlлася

через Фiнансову компанiю. Пiдписанням цього ,Щоговору Сторони дiйшли згоди, що iнформаrriя, отримана вiд
Адмiнiстратора, € нilлежним пiдтвердженням дати отримання товару покупцем (платником) i Сторони вважають таку
iнформашiю достовiрною та достатньою.

ДЕРЖАТЕЛЬ БПК/ ДЕРЖАТЕЛЬ - фiзична особа, яка на законних пiдставах використовус БПК для iнiцiювання
ПеРекаЗУ коштiв з вiдповiдного рахунку у банку або здiйсrrюе iншi операцiТ iз застосуванням БПК.

ДОДАТОК - iнтернет-сайти у мережi

IHTepHeT, мобiльнi додатки, мобiльнi платiжнi iнструменти тощо, якi об'сднують
СУкУпнiсть файлiв та програмне забезпечення, якi дозволяють за допомогою БПК або iншого платiжного iHcTpyMeHTy
iнiцiЮвати операцiТ по оплатi ToBapiB, робiт або послуг, в тому числi, але не виключно ToBapiB, робiт та послу

ОрганiзацiТ, та/або до3воляють здiйснити переказ коштiв з
рахунку платника отримувачам цих коштiв (iз зарахуванням
на ix рахунок або шляхом видачi готiвкою).

звIтний дЕнь

ЗВIТНИЙ

- промiжок часу з 00 годин 00 хвилин 00 секунд
до 23 годин 59 хвилин 59 секунд киТвського часу.
ПЕРIОД - К€rЛеНДаРНИй МiСЯць з 0l числа поточного мiсяця по останне число поточного
мiсяця

або по

ВiДПОВiДНе ЧИСЛО МiСЯЦЯ, В ЯКОМУ rrеЙ.ЩогОвiр буле
розiрвано (припинено). Перший звiтний перiол - з дати укJIадення

l{оговору по останне число поточного мiсяця, в якому укJIадено чей Щоговiр.
здмовлЕнНЯ - акцептування платником пропозицiт щоло придбання ToBapiB або послуг ОрганiзачiТ як продавця на

веб-сайтi.

код АвторизАцIi -

набiр чифр або букв i цифр' який формуеться i надаеться банком-емiтентом або Юридичною
особою - учасником платiжноТ системи, яка дiс за його дорl^r""""r, за
результатами авторизацiТ.

опЕрАцIЯ з повЕрНЕннЯ коштIВ -

операчiя по зарахуванню грошових коштiв на рахунок платника (в т.ч.
картковий), що iнiцiюсться Органiзацiсю для повернення оплати,
ранiше здiйсненоiliнiцiйованот платником, або
повернення коштiв у iнший спосiб не заборонений дiючим законодавством Укратни,
у разi повернення платником
товару Органiзацiфозiрвання договору купiвлi-продажу з Органiзацiею.

оргАнIзАЦ[Я

-

суб'еКт господарЮванtUI, що прийняВ пропозицiЮ ФiнансовоТ компанiТ
укласти чей [оговiр у
порядкУ та спосiб, що в fiьомУ передбаченi, та на користЬ якого Фiнансова компанiя здiйснюе переказ коштiв,
щЬ
iнiцiйовано платником, в якостi оплати ToBapi, робiт (послуг) зазначеного суб'скта господарювання.

плдтIжнд опЕрдцlя (плдтIжУпЕрЕкдЗ коштIВ

- операцiя, що iнiцiюсться платником за допомогою БПК
шляхом внесення готiвкових коштiв, в тому числi через пткс, або iнший не заборонений дiючим законодавством
у
укратни спосiб, органiзована Фiнансовою компанiсю своiми технiчними засобами таlабо iз залу^тенням технiчних та
iнших можливостей TpeTix осiб, спрямована на перекi}з грошових коштiв платникiв в оплату ToBbpiB,
робiт або послуг
що реалiзуються/надаються Органiзацiею, в тому числi як продавцем через веб-сайт.
а(5о

плАтник -

покупець- фiзична особа, що куtry€ (замовляе) товари, роботи або послуги Органiзачii, в тому числi як
продавця на веб-сайтi, i iнiцiюе з цiею метою платiжнi операцii, дас
розпорядження на переказ коштiв на користь
органiзацiт з використанням системи kkastapay)) системи третьот особи, яка з€ш)лена для здiйснення грошового
перекalзу, або у iнший спосiб не заборонений законодавством УкраТни.

пЕрсонАльнА IнФормАцш - персонzlльнi данi платника, буль-яка iнформацiя, отримана вiд ддмiнiстратора у
зв'язку зi здiйсненням ним замовленнJI на веб-сайтi i мае вiдношення до нього.

прогрАмНо-тЕхнlчНиЙ комПлЕкС сАмооБСлуговувАння (птКС) -

пристрiй,

що да€

змоry

п,|Iатнику здiйснювати операuiт з iнiцiювання переказу коштiв (в тому числi шляхом внесення готiвкових коштiв таlабо
за допомогою БПК), в тому числi на користь Органiзачii,
також надае можливiсть виконувати iншi операчiТ
вiдповiднодофункцiонzlльних можливостей цього пристрою без безпосередньоТучастi оператора (касира);

а

продАвЕЦь (мЕрчАНТ) в тому числi на веб-сайтi.

ОрганiЗацiя яК суб'скТ господарюванtul, щО здiйснюС пропонування до продажу ToBapiB,

розрдхунковий Бднк - банкiвська

установа, член ПС, яка на пiдставi вiдповiдного договору з Фiнансовою
компанiею здiйсшое операцiт iз зарахуваннJI грошових коштiв на рахунок Фiнансовот компанiт та зi списання грошових
кtlштiв з рахунку Фiнансовот компанiт в рамках здiйснення платiжних операчiй та операчiй з повернення грошових
кtlштiв.

систЕмА (КАSТАРАY> СеРТИфiКаТОм Стандарту
ЯllОгО ЗдiЙснюеться

апаратно-програМний комплекс

(АПК)' вiдповiднiсТь вимогаМ якого пiдтверджено

PCl DSS, яким Фiнансова компанiя володiе/користуеться

на законних пiдставах i за допомогою
облiк та обробка гшатiжних операцiй, iнiцiйованих платниками на користь мерчантiв.

ТОВАР(И)

- МаТеРiальнi об'екти та або послуги, запропонованi Органiзашiею
пllидбання, в тому числi шляхом розмiщення на веб-сайтi.
МЕРЧАНТ АККАУНТ -

вiртуальний облiковий запис ОрганiзацiТ

як продавцем до замовлення

як продавlц, який

реестру€ться

в

та

Системi

<kastapay> та мiстить вiдомостi про реквiзити органiзацii, Bci операчiт з переказу коштiв, якi були вчиненi на користь

ОрганiзацiТта зворотнi перек€tзи.

МIЖНАРОДНА ПЛАТIЖНА СИСТЕМА (МПС) -

п.ltатiжна система, в якiй платiжна органiзачiя може бути як
так
i
нерезидентом
i
яка
здiйснюе
свою
дiяльнiсть на територii лвох i бiльше кратн та забезпечус проведення
резидентом,
переказу коштiв у межах цiеi платiжноТ системи, у тому числi з однiсi краТни в iншу.

ТОКЕН - унiкальний код (набiр символiв), що генерусться Фiнансовою компанiею у вiдповiдностi до вимог МПС,
передасться ддмiнiстратору, i дозволяс Фiнансовiй компанiт безпомилково iдентифiкувати реквiзити Бпк та держателя
БIlК в Системi KKastaPay> з метою забезпечення здiйснення операшiй зi списанrrя грошових коштiв з карткового

рахунку держателя БПК або поверненнJI грошових коштiв на цей рахунок.
ТРАНЗАКЦIЯ - iнформацiя в електроннiй формi про кожну окрему п.патiжну операцiю, refund, операчiю з повернення
грошових коштiв, сформована за результатами виконаннrI таких операuiй.

УСПIШНА

ТРАНЗАКЦIЯ - ТРаНЗаКЦiЯ З ЛОЗиТивним статусом
авrоризацii i унiкальним кодом авторизацiт та
tшатiж, грошовi кошти по якому прийнятi
/або
Фiнансовою *o",iJ,o або зараховаri
оur*iuський рахунок Фiнансовот
компанiТ для подаJIьшого переказу на користь
"u
ОрганiзацiТ.

снАRGЕвАскдIовцомлЕння

снАRGЕвАСК-списаншI грошо.вих коштiв з
рахунку ОрганiзацiТ, як прOдавця
по проведенiй ранiше гrлатiжнiй операцii; або
списання грошових коштiв з
рахунку ФiнансовоТ компанii iнiцiйоване
держателем Бпtrvемiтентом

орга"iзаuiеь мпс, здiйснюване через
,iдпо.iд"Ь оо
вiдповiдноТ МПС або у разi

картки/банком-еквайром7платiжною

невиконаннЯ/неналежне виконаннЯ зобов'язанЬ
ОргЙiзачiеЮ
шахрайськоТ операчii.

й"П

PCI DSS/сТАндАрТ PcI DSS - стандарт безпеки
даних платiжних карт, що являс собою сукупнiсть деталiзованих
вимог Щодо забезпечення безпеки Даних про
держателiв Бпк, розроблений вiдповiдно до правил мпс.

RЕFUND-операцiя - операцiя щодо повернення Органiзацiсю
платнику коштiв, якi були пepepaxoBa'i платником
Органiзацii в рахунок сплати за товари,
роб^оr" uOo no.ny.r]y разi uiлмоr" nnur""noM вiд таких ToBapi, послуг (робiт)
тощо, Зазначена операцiя здiйснюеться
у порядку та у строки, Що передбаченi правилами Мпс vIsA або Маstеrсаrd
або iншотмпс.

шАхрАЙськА опЕ_рАцIя/опЕрАцIя

сумнlвного хАрАктЕрУ - платiжна операшiя, яка проводиться за
допомогою Бпк, iT лубляжу або iнформацiТ про iT
реквiзити, використана без дозволу д9ржателя БПК. Шахрайська
операцiя може проводитися з використаннrIм. втраченоi7викраденоi7пiлробленот

ьГiк, а також з використанням
отриманих шахрайським lцляхом даних про
реквiзити Бпк таlабо держателя Бпк, необхiдних для здiйснення платiжнот
операцiТ.
Iншi термiни та визначеннrl, використовуванi в цьому
,Щоговорi, вживаються

законодавством УкраТни.

i

трактуються згiдно

з

чинним

2. прЕдмЕтдоговору

В порядку та на умовах, визначених цим,Щоговором та вiдповiдною Заявою,
Органiзачiя доруча€, а Фiнансова
компанiя зобов'язуеться

2,1,

здiйснювати;

2.1.1. операцiТ з приймання та перек€lзу коштiв (без вiдкриття paxyHKiB)
на користь ОрганiзашiТ по платежах, що
iнiцiюються платниками, у якостi оlrлати за
реалiзованi ОiганiзачiеЪ ,o"up", роЬоr" (послуги), в тому числi, але не
виключно, реалiзованi через веб-сайт;

з

повернення коштiв вiд органiзацii на Бпк платникiв або
у iнший не заборонений дiючим
законодавством спосiб (перерахування BapTocTi товару,
покупцю y ru'"r*y iз розiрвЬнням, вiдмовою
робiт (послуг)
'
покупця вiд договору з органiзацiею, поверненням товару тощо),I
надалi рrtзом - Послуги, а Органiзачiя приймати наданi Послуги та оплачувати
Тх згiдно умов даного [оговору та
2,1,2, операцiт

Заяви.

2,2.Впди електроцних способiв обробки платежiв i комiсiя ФiнансовоТ компанii,
що сплачуеться за наданi Послуги,

визначаеться у Заявi.

2,З, Iнформацiйна-технiчна взасмодi",

що полягае в збираннi, обробчi та обмiнi iнформацiсю, пов'язаною

з

оформленням замовлень на веб-сайтi, ix отримання ,,окупцями та необхiдною
дпя здiйснення платiжних операчiй,
iнiцiйованиХ платникамИ на користЬ Органiзачii в якостi оплати за товари ОрганiзачiТ,
що реалiзуються через веб-сайт,
здiйснюеться Фiнансовою компанiсю безпосередньо з ддмiнiстратором веб-сайту в порядку та на
умовах, визначених
окремим договором мiж цлtми сторонами.
2.4.

[рЯ здiйсненнЯ

здiйснених

з

гr.патiжниХ операцiЙ Фiнансова компанiЯ зобов'язуеться забезпечити авторизацiю платежiв,

використанням

БПК,

шляхом самостiйного залученнrl на договiрних умовах еквайрингових
З БПК, приймання грошових коштiв на власний рахунок

ПРОЦеСИНГОВИХ УСТаНОВ, СПИСаНIЦ ВiДПОВiДНИХ СУМ

i

в

розрахункоВому банку, та iнiцiюваТи ix подальШе зарахуванНя на рахуноК ОрганiзацiТ. Також в рамках цього .Щоговору
Фiнансова компанiя може самостiйно або iз Залl"tенням TpeTix оiiб приtмати платежi (в тому числi через
зtцучених
TpeTix осiб), BHeceHi платIIиками у готiвковiй формi, в тому числi, але не виключно, через пткс, або
у iнший не
заборонений дiючим законодавством спосiб, зараховувати ix на власний
рахунок та в подtlJlьшому перераховувати ix на
рахунок Органiзацii, згiдно умов цього ,Щоговору.

реdакцii'вid 02 сiчня 2020 року (чuнна з 20.01.2020 року)
2.5.fuЯ ЗДiЙСЦеННЯ ОПеРаUiй Refund/Chargeback таlабо з повернення коштiв платникам, якi вiдмовились вiд ToBapiB,
робiт (послуг) Органiзаuiт Фiнансова компанiя зобов'язуеться iнiцiювати списання вiдповiдних сум з власного рахунку
в розрахунковому банку та зарахувати Тх на вiдповiдний
рахунок платникiв (на БПК платникiв) або повернути Тх у
(Пункm 2.4.

1

в

Зазначена послуга надастьсЯ у разi, якщо прО це зазначено Заявi
у

iнший спосiб, не заборонений законодавством
|кдаТни. При цьому Фiнансова компанiя надас Органiзацii iнформацiю
щодо зарахування грошовиr< коштiв на
рахунки (або БПК) burn"ni, uОолrцодо поЙ;;;;"

ix гr.латникам у iншийспосiб,
не заборонений дiючим законодавством УкраIни.
Операцiт Rеfuпd/сhаrg.ьu.к'ru-операцiт з повернення
коштiв
ЗДiЙСНЮеТЬСЯ За РаХУНОК КОШТiВ Органiзацiт,
оrр"rЪri-оi"ur.оuоо компанiю лля под€L.Iьшого перерахування
"*i
Органiзацii, Шляхом приеднання до
умов цього ,ЩоговЬру Ор.аЙацiя пiдтверд*r; ,; йдас Фiнансовiи койпЬнiI право
(повноваження) на здiйснення операцiй Refund/charg.bu&
,u операчiй з повернення коштiв за рахунок коштiв
Органiзацii

у порядкУ та спосiб, що передбаченi цим Щiговором.
2.6. У разi недостатностi коштiв, якi були отриманi
Фiнансовою компанiею для переказу Органiзацil,
для здiйснення
операцiй Refund/Chargeback або оперiцiй з повернення
коштiв, Фiнансова компанiя не здiйснюе TaKi операцiТ
до
моменту надходженш необхiдноi суми вiд ОрганiзацiТ.
У будь-якому разi якцо Фiнансова компанiя здiйснить ЬперачiТ
Refund/Chargeback та операцiТ з по"ерп.""я коштiв
au pu*y"o*
коштiв, Органiзаrriя повинна перерахувати на
рахУнок Фiнансовiй компанiТ Впродовж 5 (п'яти) *-.rдuрrr*"nua""*
днiв з дати отримання вiдповiдного повiдомлення
ФiнансовоТ компанii, коштИ
у розмiрi суми операцiЙ кЪпrпаZсьаrgеЬасk та операцiй з повернення, здiйснених
Фiнансовою компанiею за власнi кошти.2-повiдомлення,
на адресу електроннот пошти, що зазначена
у
Заявi, вважаеться нчUlежним повiдомлення ОрганiзацiТ
"iдпра"леrе
pbry"i"ri
пункту Щоговору.
ч"ого
у
2.'7 . Якiсть послуг, що надаються Фiнансовою
компанiею за даним .Щоговором, мас вiдповiдати законодавству
УкраIни,
нормативним актам Нацiонrlльного банку УкраiЪи.
2,8, Сторони пiдтверджують, що Фiнансова комцанiя не
€ учасником операцiТ з купiвлi-продажу ToBapiB або iншоТ
угоди, укладеноi мiж Органiзацiсю та платником i, вiдповiднЬ:
2,8,1, не контролю€

правомiрнiсть угоди мiж Органiзацiею та платником, iT
умов, рiвноцiнно факт
,га
розiрвання угоди' в тому числi, в частинi повернення onnur"'au такою
Угодою;

укладення' виконання

i

наслiдки

2,8,2, не розглядас претензii платникiв, що стосуються невиконання (неналежного
виконання) Органiзацiсю свотх
зобов'язань за угодою, у тому числi зобов'я.ur" no передачi ToBapiB.

3.

З.1. Фiнансова компанiя зобов'язусться:

прАвА тА оБов,язки cToPIH

3,1,1, Забезпечити технiчну можливiсть
розмiщення програмних елементiв Системи <KastaPay>
cTopiHoK веб-сайту Адмiнiстратора для створення можливостi iнiцiювання

у

веб-вмiстi

,u про"aо."ня платiжних операчiй з
оплатИ ToBapiB, придбаниХ через веб-сайт, а такоЖ операцiЙ з поверненНя
грошових коштiв, необхiдних дlя
виконання Сторонами
поверненшI коштiв);

цього Щоговору (у разi якщо в Заявi зазначено, що ФiнанЪова компанiя здiйснюе операчiТ
з

3,1,2, Забезпечити функцiонування кастомiзованот веб-сторiнки Системи kkastapay>
для безпечного внесення
платниками даних БПК на захищеному cepBepi системи (при iнiчiюваннi платiжноТ
операшiТ або в особистому

кабiнетi платника як покупця на веб-сайтi) з метою забезпьчення подальшот можливостi
здiйснення платiжних
операцiй, iнiцiйованиХ платниками, та операuiй з повернення коштiв на користь платникiв;
з.l.з. Приймати платежi вiд платникiв на користь Органiзачii, якi iнiцiюються за
допомогою Бпк (в тому числi на
веб-сайтi Адмiнiстратора, iнших веб-сайтах, пiдключених до Системи kkastapay,
або у лодатках) абь шляхом
BHeceHHrI коштiв через ПТКС, або якi iнiцiюються
у iншi способи, що не забороненi дiюч"" законодавством Украiни.
Можливiсть приймання платежiв у способи, що зазначенi чьому пiлпунктi, визнача€ться Фiнансовою
у
компанiсю з
урахуванняМ технiчних можливостей ФiнансовоТ компанiТ та наявностi угол з третiми особами, якi залучаються для
здiйсненttя переказу коштiв;
З.1.4. Органiзувати обробку банками-емiтентами,

платiжними органiзачiями ПС, iншими особами транзакцiй по
платiжних операцiях, iнiцiйованих авторизованими держателями Бпк, а також по операцiях, поraрпa"пя
коштiв
шляхом ix зарахування на БПк (у разi якЩо в Заявi зазначено, що Фiнансова компанiя здiйсйс операчiТ
з
поверненlu коштiв), у порядку та у строки, встановленi вiдповiдною платiжною системою та
цим .Щоговором;

3.1.5. Самостiйно i за свiй рахунок забезпечити наявнiсть обладнання, програмного забезпечення та каналiв
зв'язку,

необхiдних для здiйснення iнформацiйного обмiну мiж
проведення платiжних ttперацiй;

Апк

Фiнансовоi компанiт та

дпк

ддмiнiстратора дrя

З.1.6. Забезпечити обмiн iнформачiсю з Адмiнiстратором щодо здiйсненних платниками оплат за товари ОрганiзачiТ
та iнформацiею цодо поверненIuI товару. Приеднанням до умов цього ,щоговору органiзацiя пiдтверджуе,
що нею
Еадано згоду на надання доступу до даних iT мерчант-аккаунту Адмiнiстратору, який здiйснюс в iHTepecax
органiзацiт iнформацiйlrо-технiчну взаемодiю з Фiнансовою компанiсю i вiдповiдаi, зокрема, за коректну передачу

даних Апк Адмiнiстратора по rранзакцiях, що iнiцiюються на користь Органiзачiт на веб-сайтi таlабо щодо
замовлень, оформлених на веб-сайтi таlабо щодо повернення товару ОрганiзачiТ тоцо. Також Органiзашiя
пiдтверджуе, Що Фiнансова компанiя мае право надавати доступ до мерчант-аккаунут Органiзачii, а також
здiйсtповати обмiн iнформацiсю щодо платежiв на користь Органiзаuiт з третiми особами, якi ,uб..п.,rуоrь процес
здiйснення перек:ву коштiв на користь ОрганiзацiТ;
2

ПунктИ 2.5 та2.6 застосовуються у разi надання Фiнансовою компанiсю послуги з повернення коштiв

3.1.7. Забезпечити конфiденцiйнiсть i неро_зголошення
iнформацiI про операцii, БПК платникiв та ix персональнi
та
iншi данi по транзакцiях, що стали вiдомi Фiнансовiй
*o"nuriT nio uu" пuдur",
По"пу.;

".о

1 .8. Забезпечити захист Bcix
даних платiжних операцiйоперацiй з повернення грошових коштiв,
до яких Фiнансова
компанiя отриму€ доступ пiд час наданшl Послуг au
ц"" Договором, вiдповiдно оо urro. законодавства;

3.

3,1,9, ЗабезПечити викоНання вимоГ МПС, станДарту
PCI DSS

та безпеки iнформаuiТ про власникiв БПК;

пС

щOдо забезПеченнJl збереження, конфiденцiйностi

з,1,10, По кожнiй БПК, данi якоТ введенi iT
держателем при iнiцiюваннi платiжноi операцiI або в особистому
кабiнетi
IIокупця на веб-сайтi, генерувати за
допомогою Системи kkastapay> TokeHJ який бу'ле виступати iдентифiкатором
Бпк платника при здiйсненнi ним наступних операцiй i передавати Taki
данi ддмiнiстратору. Перелача Фiнансовою
компанiеЮ даних' що мiстятЬ номерИ БПКлокупЧiв,
допускасТься
лише
в
урiзаномУ виглядi, згiдно стандартiв МПС,
'
PcI DSS Та норм чинноГо законоДаВства

Украl.ни;

l, Здiйснювати монiторинг та повне блокування платiжних операчiй,
якi с шахрайськими та./чи сумнiвними;
з,l ,l2, У разi зупиненI{я авторизацiТ операuiй з буль-якоТ причини повiдомити
пРо це Органiзачiю не пiзнiше, нiж за
48 годин до передбачуваного призупинення, а якщо
це неможливо зробити у зазначений строк - при першiй
з,1,1

можливостi.

3.2. Фiнансова компанiя мас право:
3,2,1, ОтримувативiдорганiзацiiувизначенiйФiнансовоюкомпанiеюформi,врамкахвиконаннясторонамиданого
Щоговору, буль-яку iнформацiю, п{о стосу€ться проведених на iT користь платiжних операцiй,
операчiй з повернення

грошових коштiв, включаючи вiдомостi про держателiв БПК, а також
вiдомостi про угоду з продажу товару

покупцем (платником);

з

з,2,2.на пiдставi договору або iншiй, не забороненiй чинним законодавством, пiдставi
залучати TpeTix осiб з метою
бiльш ефективно виконання умов цього ,Щоговору. Bci витрати,
що виникають у зв'язку з зrrлученням TpeTix осiб,
несе Фiнансова компанiя. Фiнансова компанiя вiдповiдае за
дiТ залуrених нею TpeTix осiб;

3.2.3. Зупинити надання Органiзацii Послуг в наступних випадках:

з,2,з,l.

у разi невиконання/неналежного виконання Органiзачiсю cBoix зобов'язань за цим ЩоговороМ - до
виконання таких зобов'язань, а також в iнших випадках, передбачених
законодавством, а також правилами
вiдповiдних ПС/МПС;

з.2.з,2. у разi поруШення Органiзацiею п. 3.3.1. цього !оговору;
3.2.3.з. у разi ненадання Органiзацiею документiв та iнформацii,

перелбачених п. З.З.2.Щоговору, таlабо

надання недостовiрноi iнформацiТ, пов'язаноi з виконанням зобов'язан" за
ци" .Щоговором;
з,2.з.4. у разi встановленнJI Фiнансовою компанiею фактiв реалiзаuiТ або спроб
реалiзачiT Органiзачiсю,

через веб-сайт, ToBapiB (послуг), найменування або перелiк яких

"a
найменуванrпо / перелiку, вкшаному в aHkeTi Органiзацiт, що зазначена в Заявi.

ts

т.ч.

a*nu"ano або не вiдповiдае

з.2.з.5, у разi виявлення Фiнансовою компанiею операцiй, що мiстять ознаки таких, що згiдно iз Законом
украihи кпро запобiганшI та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансуваншо тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ масово.о-rп"й.rп"> пiдлягае фiнансовому

монiторинry таlабо якщо згiдно законодавства про фiнансовий монiторинг операцiТ ОрганiзаuiТ пЪвиннi бути
зупиненi Фiнансовою компанiею та\або якщо органiзацiя, на запит Фiнансовоi компанii, як суб'скта
первинного фiнансового монiторинry, не надала данi та документи, якi необхiднi для виконu"п,
"""о.
законодавства, яке регулюс вiдносини у сферi запобiгання легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних

злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням
розповсюдження зброт масового знищення у
стоки, зазначенi Фiнансовою компанiею.
Зупинення надання послуг здiйснюсться вiдразу пiсля виявлення уповноваженими спiвробiтниками ФiнансовоТ
компанiт порушень, зазначених вище, про що Органiзачiт протягом дня виявлення порушення надсила€ться
попередн€ повiдомлення на його електронну адресу, що вказана у Заявi з под€шьшим письмовим повiдомленням
Органiзацii.

З.2.4.Не здiйснюватИ перек€В коштiВ на користЬ ОрганiзачiТ на чаС проведеннJl розслiлуванНя по транзакчiях, щ9
викликають пiдозру, та по шахрайських транзакцiях на TepMiH не бiльше 60 (шiстлесят) календарних дiб. При чьому,
Фiнансова компанiя на,цае ОрганiзацiТ письмовi роз'яснення.
3.2.5. Вимагати вiд ОрганiзацiТ повернення,

у порядку, встановленому у п.п. 2,6 та 5.7. цього Щоговору, суми
грошових коштiв, якi були повторно та помилково зарахованi на користь ОрганiзачiТ таlабо якi були перфхованi
Фiнансовою компанiею по операцiях з повернення коштiв ( у разi недостатностi коштiв Органiiачii) Ti операчiИ
Refund/Chargeback
з.2.6.У випадкУ одержан}Ш претензii

з бокУ lrлатника, банку-емiтеНта, банку-еКвайра, уrасника платiжноТ системи,
у якiй здiйснюються грошовi перекази, тощо Й пiлтвердження правомiрностi вимог, Фiнансова компанiя мас право
отримати вiд органiзацiТ вiдшкодування на суму такоТ вимоги, якщо TaKi претензiТ виникли з вини ОрганiзачiТ.

ВiдшкодУваннri таких вимог здiйснюеться за
умови направлення письмового повiдомлення Фiнансовою компанiею

ОрганiзацiТ на iT електрон}ry адресу, вказану Заявi.
у

Сторони домовилися, ЩО вiдповiдне письмове повiдомлення. (в
тоцч числi направлене електронною поштою) з
доказами шахрайського та,/або сумнiвного хфактеру операцiй таlабЬ операцiй,
здiйснених .'nopyr."", правил
пс/мпс , отримане Фiнансовою компанiею вiд конфълюючих або iнших
деьжавних'органiв, банка-емiтента,
еквайра або вiд платiжноI органiзацiт платiжнот
системи, в рамках якот вiдбувасться обiобка i провеленн,
операцiй'

банка-

nnuri*rr*

вiд учасникiв платiжноi системи, якi залученi
для виконання умов цього Щоговору, е достатнiм
пiдтвердженням шахрайського таlабо сумнiвного *upu*r.p/
вiдповiдноi плаiiжноi операцiй та./або здiйснення
або

операчiт з порушеннJI правил пс/мпс ie
досrаr""ою'пiдсrа"ою для зупинення Фiнансовою компанiею
обслуговування операцii Органiзацii, по якiй було виявлено
Taki обставйни та е достатнiм доказом лля
вiдшкодування збиткiв спричинених Фiнансовiй койпанii
. Про зупинення обслуговування TaKoi платiжноi
операuiТ
Фiнансова компанiя в день зупинення направляе Органiзачii
копiю пись"о"о.о повiдомлення, о.гриманого
ФiнансовоЮ компанiеЮ вiд контролЮючогО ado iншого
державного органу, банка-емiтента, банка-еквайра або вiд
платiжнот органiзацii пс/мпс, або вiд
учасника платiжноi'системи, що був за-'учений дIя виконання
умов цього
.Щоговору.
3,2,-l

,на вимоry

з€цученого

банка-еквайра, в тому числi зшlученого третьою особою
для виконання

умов
Щоговору, передатИ йому iнфорМацiю, отриману вiд ОргаНiзацii7ддмiНiстратора вiдповiдно
до умов чього [оговору
та необхiдну дrя здiйснення платiжноi операuif чи операrriI з повернення
грошових коштiв,
3,2,8, Перелавати iнформацiю необхiдну для виконання

цього

умов цього Щоговору TpeTiM особам, якi залученi

Фiнансовою компанiею для здiйснення операцiй з перекilзу кьштiв.
3.З. Органiзацiя зобов'язу€ться:

3,3,1,Не здiйснюватИ пропонуванНя та реалiзацiю, В тому числi через веб-сайт
ToBapiB, заборонених ло обороту
(обмежених в обiгУ без дотримання вiдповiдних
умов) вiдповiдно до законодавства УкраТни, а також ToBapiB,
заборонених До продажу у вiдповiдностi з правилами вiдповiдних ПС/МПС,
до-гримуватися правил

ПС/МПС;

3.3.2. Що початку надання Послуг за .щоговором надати Фiнансовiй компанiт
документи, необхiднi для здiйснення
iдентифiкацii таlабо верифiкацiт таlабо вивчення Органiзацiт, згiдно вимог
дiючо.ъ .чпоrодu"ства Укратни з питань
здiйснення фiнансового монiторинry, а також надавати на запит та строки зазначенi
Фiнансовою компанiею iншi
у

документи, необхiднi для виконання вимог законодавства, яке регулюс вiдносини сферi запобiгання легалiзацiт
у
(вiдмиванrпо) доходiв, одержаних злочинним шляхом, -фiнансуванням ,фор"*у
фiнансуванням
розповсюдЖення зброТ масового знищення та здiйснення фiнансового монiторинry;
З,3,3, Приймати кошти вiд ФiнансовоТ компанii, якi прийняттi та перерахованi останньою
на рахунок ОрганiзачiТ
згiдно умов цього .Щоговору;

чи

Надавати Фiнансовiй

за

компанiт
письмовим запитом (вiДправленим
допомогою
факсимiльного/поштового/електронного зв'язку) буль-якi запитуванi
ло*у"""rи, я*i стос}.ються предмета цього
"aо такого запиту;
.Щоговору, в строк, не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту отримання
З.З.4.

за

З.3.5. ПовiдОмляти ФiнаНсову компаНiю прО вiдмовУ покупцiв вiД
укладених угод з придбання ToBapiB, укладених з

Органiзацiсю, в т.ч. через веб-сайт, ix розiрвання таlабо повернення ,ouapiu (злiйiнюстьс"
у paii, якшо в Заявi

коштiв). iropo"" дiйшли згоди, що повiдомлення
про поверненюI товарУ та/абО про розiрваНюI договорУ з Органiзачiею можуть надаватися Фiнансовiй
компанiТ у
електронному виглядi, в тому числi через Адмiнiстратора порядку обмiну iнформацiею;
у
з.3.6.
випадку поверненнrI товару покупцем таlабо вiдмови вiд його отримання, надати iнформачiю,
необхiдну/достатню для вчинення Фiнансовою компанiсю дiй для здiйснення операцiй з поверненнrl'.рЪrоr"*
коштiв , в т.ч. через Адмiнiстратора (здiйснюеться у разi якщо в Заявi зазначено, щоФiнансова компанiя iдiиснюс
операцiТ з повернення коштiв).
ЗаЗНаЧеНО, ЩО ФiНаНСОВа КОМПаНiя ЗДiйснюе операцiТ з повернення

у

3.4. Органiзацiя мас право:
3.4.1. Вимагати вiд Фiнансовоi компанiт своечасного перерахування коштiв, отриманих вiд платникiв внаслiдок
ЗДiЙСНеННЯ ПЛаТiЖНИХ ОПеРацiй, а також повернення грошових коштiв покупцям (у p*i якщо в Заявi зазначено,
що
Фiнансова компанiя здiйснюс операцiТ з повернення коштiв), порядку та в строки, встановленi цьому
у
у
.Щоговорi
та вiдповiднiй Заявi;
з.4.2. Самостiйно визначати порядок продажу i повернення товару, що
реа-лiзуеться через веб-сайт, з урахуванням
положень, встановленИх чинниМ законодавсТвом, iз забезпеченням
розмiщення такоi iнформаrriТ Длмiнiстратором
на веб-сайтi;

3.4.3. Проводити змiни cBoiх платiжних реквiзитiв/змiну (закриття) банкiвських paxyHKiB тiльки пiсля повного
завершення розрахункiв з Фiнансовою компанiею по iнiцiйованих
платiжних операuiях.

ранiше

З.4.4. Надавати Фiнансовiй компанiТ iнформаuiю, необхiдну дIя виконання нею
умов ,Щоговору, самостiйно або з
залученням Адмiнiстра,гора, з яким органiзацiею укладено вiдповiдний договiр.

4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦIЙ

4,1, Iнтернет-адреса веб-сайту, на якомУ
здiйснюсться пропонування ToBapiB та/абопослуг
Органiзачiею, вказу€ться в
Заявi, У разi якщо органiзацiiю здiйсЙсться
пропонування ToBapiB на iнших
(нiж
веб-сайт Ддмiнiстратора),
пlдкJIючених

,.а;;;-

до системи KKastaPay>, вона зобовЙrч"ч по.од"ти з Фiнансовою
компанiею шляхом пiдписання
вiдповiдних додаткiв до Заяви
злiиснення iнформацiйно-технiчнот
умови

послуг по кожному з них окремо.

взаемодiт та надання Фiнансовою компанiсю

4,2,Вибiр ToBapiB, формування ix перелiку та
кiлькостi, вибiр способу доставки, облiк замовлень
та iншi функчiТ, що
стосуються УгоД, що уIшадаються мiж покупrцми
i Органiзuцl.о
веб-сайтi, .дiй.rr,oоrо.я в АПК Адмiнiстратора
на
його розсул з урахуван}шм законодавчо встановлених
вимог."uАдмiнiстрurор auбarпечуе доступне вiдображення
iнформацii' Що являе собою icToTHi
Умови Угоди, що укладаеться мiж сiр.а*riзаuiею i покупцем (платником)
при

здiйсненнi ocTaHHiM замовлення товару
4,3, Фiнансова компанiя за допомогою iHcTpyMeHTiB
програмноТ частини Системи (KastaPay)) здiйснюс
обробку даних,
необхiдних для органiзаuiТ розрахункiв мlж попупцЪ"'i
О|.u"i.uцiею, вносячи o.r-i кожноТ оплати до Системи
kkastapay>. Фiнансова компанiя в
рамках iнформачiйно.о oo"i"y надас iнформацiю щодо здiйснених платежiв в
дпк
Адмiнiстратора, а також щодо BapTocTi ToBapiB та
сум, *о ni-r.u,6r; ;;;й;.й
платникам вiд органiзацiТ.
ПiДписанням цього .ЩоговорУ СторЬни
УзгодиJIи, що н.lлежна та достатня iнформачiя щодо платежiв, здiйснених на
користЬ ОрганiзацiТ Та щодО BapTocTi ToBapiB та сум,
ЩО Пiдлягають поверненню платникам вiд органiзацii,
знаходиться
в АПК АдмiнiстраТора, дО якого ОрганiзаuiТ €'доступ,
,а у сЙеЙ KЁastaPay>. У p*l виникнення спiрних ситуацiй
У
щодо кiлькостi, дат, суми платежiв, сум поверненнJI коштiв тощо Сторони
погодили, що iнформацiя, яка мiститься в
Апк Адмiнiстратора таlабо Системi nkastaгuyu е належним
до**о" по спiрних питаннях, якi пов'язанi iз здiйсненням
платежiв.
4,4, Щанi про покупця (платника), структуру та BapTicTb
замовленнrl на веб-сайтi передаються Адмiнiстратором
без
участi ОрганiзачiТ по зашrrфрованому .,роrо*оrу https на веб-сторiнку ФiнансовоТ компанii

Ha.rT cepBepi.
4.5. Платiжнi операцii з переказу коштiв iнiцiйованi на веб-сайтi
за допомого БПК на користь ОрганiзацiТ та операчiТ з
поверненцJI коштiв на БПК п.патникiв вчинrIються в наступному
порядку:
4,5,1, Фiнансова компанiя, за допомогою технiчних засобiв
Системи KKastaPay>, в автоматичному
режимi генерус
та передае iнформацiю, необхiдну для авторизацiТдержателя БПК,
i введенi у спечiальну програмну веб-форму ланi
БПК, Фiнансова компанiя забезпечуе передачу в програмний комплекс
банка-еквайра опрацьованоТ iнформачiТ лля
авторизацiТ операuiТ i здiйсненrrя списання коштiв з БПК платника (запит
на проведення платежу), пiсля чого
вiдображае результат, переданиЙ банком-еквайром. ФiнаНсова компаНiя
приймае Ъiд бu"пu-aпвайра вiлповiль про

i в разi якщо авторизацiя пройшла успiшно - передас в дпк
АдмiнiстраТора повiдомленнJI про успiшну авторизацiю операцiТ.
4.5.2. СписаннrI, перек€lз грошових коштiв, технiчний i органiзачiйний
супровiд транзакцiй по платiжних операцiях
Фiнансова компанiя здiйснюе своiми технiчними засобайи або засобамй
що надають послуги
"iдповiдних установ,
Фiнансовiй компанiТ.
успiшнiсть або вiдмову авторизацiт Iшатежу,

4.5.3. ФiНаНСОВа КОМПаНiя, банк-емiтент, банк-еквайр, платiжна органiзацiя

правил

i

процедур

операцiям

-

пс/мпс,

Сhагgеьасk,

у

пс/мпс, вiдповiдно до встановлених
здiйснюють поверненtu зарахованих Органiзацiт коштiв по проведеним платiжним
разi наявностi у них достатнiх доказiв невиконання або неналежного виконання

Органiзачiею cBoik зобов'язань за угодою купiвлi-продажу.

4,5,4. ФiНаНСОВа КОМПаНiЯ, баНК-емiтент, банк-еквайр, платiжна органiзацiя

пс/мпс, вiдповiдно до встановлених
процедур пс/мпс, здiйснюють tIовернення покупцям зарахованих ОрганiзацiТ коштiв
по проведеним
платiжним операцiям - Refund, у разi вiдмови вiд отримання або повернення TbBapiB, послуг оплату
яких було
здiйснено з використанням Бпк. ,щля здiйснення операцiй Refund таlабо операuiт поuЁрп.пп, коштiв
ддмiнiстратор
(з повiдомленнJIм Органiзачii) надае Фiнансовiй компанii iнформацiю, необхiдну дIя iдентифiкацiт платiжнот
операцiт з оплати товару або послуги покупцем з використанням Бпк або, яка була злiйснена iнший спосiб.
у
правил

i

4.5.5. Пiдстави, процедури

вiдповiдних МПС.

та порядок здiйснення операчiй chargeback та Refund встановлюються правилами

4.5.6. ддмiнiстратор в 1нтересах ОрганiзачiТ щодtul в автоматичному
режимi в узгодженому Сторонами форматi
надае Фiнансовiй компанiТ iнформацiю щодо сум, якi пiдлягають поверненню (зiрахуванню на БПК покупчiв
або
tIоверненню у iнший спосiб), а також токени, необхiднi для iдентифiкацiТ покупця (його БПК) в Системi nKurtuPuyu

таlабо iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення операцiт з повернення коцтiв.
.щанi
Фiнансовiй компанii з дотриманнrIм Стандарту PCI DSS.

Бпк покупцiв

надсилаються

В рамках цього договору Фiнансова компанiя також може здiйснювати приймання та перекiв коштiв на користь
органiзацii, який здiйсtпоеться (iнiцiюеться) платниками з метою оплати ToBapiB або послуг Органiзачiт через додатки,
пткс, через гryнкти надання фiнансових послуг або у iншiй спосiб, не заборонений дiючим законодавством.
4.6.

4,7, Результат проведенНя платiжноТ операчiТ (ус.пiшне
або неуспiшне перерахування) Фiнансова компанiя
вiдображас
в Системi kkastapay>, а також передае iнформiчiю
щодо здiиснених платежiв

4,8, Результатом успiшно проведеноi платiжнот
операцiт с зарахування
под;LIIьшого переказу Органiзацii, на банкiвський
Фiнанъовоi

рахунок

Адмiнiстратору.

суми грошових коштiв, призначених для

компанii.

4,9, ПРОВеДеННЯ ПЛаТеЖiВ МiЖ СТОРОнами повинно вчинятися
з врахуванням умов, зtвначених
у заявi. Iнформачiя про
успiшне проведеI]нJI платiжноi операuiт вiдображаеться Фiнансовою компанiею в Системi
kkastapay), а також
передаеться Адмiнiстратору.

У випадкУ виJIвлення розбiжностей мiж даними, отриманими Органiзацiсю вiд
Адмiнiстратора, даними, що
мiстяться в Системi <kastapay> або реестрами, наданими Фiнансовою
компанiею, Сторони проводять заходи для
аналiзу ситуацiТ та виявлення зайвих, неповних, помилкових
таlабо вiдсутнiх ,рчпrч*цiИ.
4,10,

5.

BAPTICTЬ

послуг тА порядок здlЙснЕння розрдхункIв

5.1. Валютою цього,Щоговору е
украТнська гривня, Bci розрахунки i оплата Зо цим.Щоговором здiйснюються в гривнях.
5,2, Розрахунки мiж Сторонами здiйснюються в порядку, встановленому

у Заявi Органiзацii

5.3. Органiзацiя дор}"rае Фiнансовiй компанiТ без наданRя
додаткових розпоряджень вiдшкодовувати за рахунок коштiв,
що пiдлягають перерахуванню Органiзацii, суми перекtвiв, що пiдп".чоr, поверненню платнику
як результат
здiйснениХ операцiЙ Refund,

СhагgеЬасk та операцiЙ. по".р"Ь""я коштiв в
резульrатi повернення товару тощо), в
тому числi утримувати кошти, якi були сплаченi nnur"r*uги Фiнансовою1 кЬмпанiсю,
згiдно yrou До.Ь.ору, i не
повернутi Органiзацiею.

При здiйсненнi розрахункiв Сторони беруть до уваги, що сума винагороди за здiйснення
переказу коштiв
утримуеться Фiнансовою компанiею самостiйно, з сум коштiв, зарахованих на iT
рахунок для под€lльшого переказу
5,4,

органiзацii внаслiдок здiйlснення операчiй з переказу коштiв.
5,5. Не пiзнiше, нiж на 5 (п'ятий) робочий день мiсяrц,
що слiдуе за вiдповiдним звiтним перiодом Фiнансова компанiя
формуе Акт про наданнJl послуг за звiтний перiод, в якому a*rччuu загальну BapTicTb Послуг (винагоролу), наданих
за
звiтний мiсяць, i направляс його ОрганiзацiТ, в тому числi, але не викJIючно за
допомогою програмного забезпечення
KM.E.Doc> або череЗ дПК ддмiнiстратора, до якогО ОрганiзачiТ с
лоступ.
у
5,6, Органiзацiя пiдписуе

(Пункm

5.5. в реdакцii Bid 02 сiчня 2020 року (чuнна з 20.0l .2020
року)
Акт наданИх послуГ та передае його примiРник Фiнансовiй компанiТ протягом 5 (п'яти)

робочих днiв пiсля о,гриманнJI Акту вiд Фiнансовот компанiт. В разi вiдмови Органiзачiт вiд пiдписання Акту наданих
послуг' отриманого вiд Фiнансовоi компанiI, вона надае Фiнансовiй компанiт письмову мотивовану
вiдмову вiд
пiдписання Акry протягом 5 (п'яти) робочrх днiв пiсля його о,гримання вiд ФiнансовоТ компанiТ.
jазi

У

ненадання

пiдписаного Органiзацiею Акту наданих послуг або ненадан""
у .rро*, зазначений У цьому пунктi Щоговору,
мотивованоТвiдмови, Акт наданих послуг вважасться погодженим з боку брганiзацii, а Послуги
прийняii без зауважень.

(Пункm 5.б. в реdакцii' Bid 02 сiчня 2020
року (чuнна з 20.01.2020 року)
5.7. У разi помилкового зарахування Фiнансовою компанiсю на
ОрганiзачiТ.ро1цоr"*
коштiв, що не пiдrягали
рахунок
зарахуваннЮ, Фiнансова компанiя готус та надсилае лист про повернення помилково зарахованих грошових

коштiв.

органiзацiя повинна здiйtснити поверненнrr таких помиJIково зарахованих коштiв Фiнансовiй компанiт протягом
5 (п'яти) банкiвських дкiв з моменту отриманнJI листа про повернення та його
узгодження.

б. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬСТОРIН

6.1. За невиконаншI або неналежне виконання зобов'язань за цим,Щ,оговором Сторони несуть вiдповiдальнiсть
згiдно з
чинним законодавством УкраiЪи та умовами цього ,Щоговору. При невиконаннi або неналежному виконаннi cBoix
зобов'язань однiею зi cTopiH, iнша Сторона мае право вимагати вiд виннот Сторони виконання прийнятих на себе
зобов'язань, а також вiдшкодування заподiяних iй збиткiв.
6.2. Фiнансова компанiя несе вiдповiдальнiсть за безпеку iнформачiт, яка обробляеться
у Системi kkastapay> вiдповiдно

У разi виникненlrl спорiв, стосовно порушення вимог безпеки iнформаuiТ платникiв,
Фiнансова компанiя зобов'язусться брати участь у таких спорах (на cTopoHi Органiзачiт або ддмiнiстратора) та сприяти
до чинного законодавства.

ii

вирiшенrпо.

6.3. При порушеннi Фiнансовою компанiею cTpokiB перерахуванIш грошових коштiв Органiзацiт, встановлених
Сторонами у Заявi, Фiнансова компанiя виплачуе пеню в розмiрi подвiйнот облiковот ставки НБУ, uro дiяла в перiол, за
який сплачусться пеIш, за кожен день простроченtUI, за винятком випадкiв:

6.3.1.Якщо затримка викJIикана вiдповiдними помилковими або навмисними дiями, допущеними платниками при
iнiцiюваннi платежу;
6.3.2. Якцо затримка викJIикана регламентованим порядкоМ роботи, порушенняМи в
роботi або iншими
обставинами, що мають вiдношення до дiй банкiвськот установи, що здiйснюс обслуговування
рахунку ОрганiзачiТ.
6.З.З. Щiями TpeTix осiб, що не знаходяться в сферi впливу ФiнансовоТ компанiТ.

6.З.4.У разi змiни банкiвських реквiзитiв ОрганiзачiТ, про що остання не повiдомила Фiнансову компанiю або
повiдомила пiсля здiйснення вiдповiдного переказу грошових коштiв. У чьому випадку Фiнансова компанiя

здiйсr*ое перерахування грошових коштiв, оlриманих вiд
покупцiв, пiсля надання Органiзацiею дiючих банкiвських

реквiзитiв.

6,з,5,увипадкахзупиненняопераuiйщодопереказугрошовихкоштiвзгiдноумовцьогощоговору
та/абонапiдставi
вимог законодавства, яке регулюе вiдносини
у сферi запобiгання легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних

злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму чи
фiнансуванням розповсюдження зброт масового знищення.
6,4, ФiНаНСОВа КОМПаНiЯ НеСе ВiДПОВiдальнiсть за коректну передачу
iнформачii (ланих), необхiдних для здiйснення
гrпатiжних операцiй та операцiй з повернен}ш коштiв банку-екЪаИру,
iншим партнерам/процесинговим'оргЙзачiям i
зобов'язуеться в повному обсязi вiдшкодувати прямi
фiнансьвi збитки, викликанi помилковим списанням/зарахуванням
грошових коштiв ненчшежному отримувачевi.
6,5, За порушення cTpoKiB по грошовим зобов'язанням ОрганiзацiТ( в тому
числi за несво€часне

зарахованих грошових коштiв та несвосчасне повернення коштiв ФiнансовоТ
компанiТ

повернення помилково

a-uu"""*, згiдно

цього

щоговору) перед Фiнансовою компанiею, Фiнансова компанiя мае право вимагати вiд органiзацiт сплати пенi
за кожний
день простроченIUt в розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ, що дiяла в перiод, за який сплачусться
пеня, за кожен
день простроченнrI. Сплата пенi не звiльняе Органiзацiю вiд виконання своТх обов'язкiв за

6.6. Фiнансова компанiя не
(гшатниками) i Органiзацiею.

несе вiдповiдальностi за суперечки

i

цим ,Щоговором.

розбiжносТi,

що

мiж

виникають

покупцями

б,7, Органiзацiя зобов'язусться вiдшкодувати Фiнансовiй компанiТ MaTepia.llbHi збитки,
завданi Тй у зв'язку з реалiзачiею
через веб-сайт або iншi веб-сайти, пiдключенi до Системи kkastapay>, ToBapiB або послуг,

заборонених до продажу
вiдповiдно до законодавства Украiни та заборонених до продажу через IHTepHeT
у-вiдповiдностi з правилами
вiдповiдних пс/мпс, а також вiдшкодувати Фiнансовiй компънii iншi збитки, no"'"ruri з порушен}шм
Органiзачiсю
правиЛ пс/мпС ( в томУ числi Visa/MasterCard)
у зв'язкУ iз проведенням платежiв в рамках uboio Догоrору, ,пщо
виникJIИ з винИ ОрганiзацiТ (у разi поданнЯ ФiнансовоЮ компанiеЮ вiдповiдниХ
документ€lльних доказiв,"о""
що
пlдтверджують природу та розмiр завданих збиткiв).

6.8. Органiзацiя не несе вiдповiдальностi по зобов'язаннях ФiнансовоI компанii перед третiми особами,

Залl^rенi Фiнансовою компанiею для виконаннJl
умов цього.Щоговору.

якi були

7. Форс-мАжор

7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за повне або часткове невиконання зобов'язань за
цим Щоговором, якщо

таке невиконання е наслiдком дiТ непереборноТ сили (''форс-мажоР''), до якого вiдносяться MacoBi заворушення,
забороннi дii влади, в т.ч. встановлення на пiдставi законодавчих aKTiB вiлстрочки виконання зобов'язань (моjаторiИ),
стихiйнi лиха, пожежi, катастрофи та iншi обставини непереборнот сили.

7.2. Сторони зобов'язанi в письмовiй формi повiдомити один одного про настання та / або припинення
форс-мажорних
обставин протягом 3-х (трьох) днiв з моменту ix настання, з надан}шм необхiдних документiв, що пiдтверлжують
настання таких обставин. ,щостатнiм пiдтвердженням настання форс-мажорних обставин буле документ, виданий
регiона,rьним вiддiленням Торгово-промисловоi пtlлати УкраiЪи.
7.3. ЯКЩО НеМОЖЛИвiСтЬ ВикОнання Сторонами зобов'язань за цим
,Щоговором буде тривати понад
Сторони вправi розiрвати даний ,Щоговiр з наступним проведенням взаеморозрахункiв,

l

(олин) мiсяць,

8. врЕгулювлння спорIв
8.1.
8.2.

У всьоМУ, Що не передбаченО умовами цього Щоговору, Сторони керуються законодавством УкраТни.
Bci сутrеречки та розбiжностi, що виникають мiж Сторонами пiд час виконання .Щоговору, пiдлягають вирiшенню

шляхом переговорiв мiж Сторонами.

8.з. У разi, якщо Сторони не дiйдуть згоди, спори
законодавством порядку

9.

i розбiжностi

передаються на розгляд до суду в установленому

СТРОК ДII I ПОРЯДОК РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. L{еЙ ЩоговiР набираС чинностi для CTopiH з датИ приеднаншI ОрганiзачiТдо умоВ.Щоговору, що зазначена Заявi,
у
з дати набрання чинностi, якщо iнший строк не вказаний у Заявi, але в буль-якому випадку до
повного виконання зобов'язань за Щоговором.

та дiе протягом року

9.2.У випадку, якщо жодна iз CTopiH за 15 (п'ятналuять) робочих лнiв д9 закiнчення TepMiHy Дii цього.Щоговору не
повiдомить iншу Стороку про бажання припинити його дiю, ,Щоговiр вважатиметься пролонгованим на наступний

рiчний TepMiH на тих самих умовах, кiлькiсть пролонгацiй не обмежена.
9.З. Кожна

iз CTopoHi мас право в односторонньому порядку розiрвати uей

.Щоговiр, надiславши

iншiй CTopoHi

повiдомлення за 30 (тридцять) кirлендарних днiв до зазначеноТ в повiдомленнi дати розiрвання.
9.4. Правовiдносини, встановленi цим ,Щоговором, припиняються на тридцятий календарний день з дня направлення
iНiЦiЮЮчою Стороною повiдомлення лругiй CTopoHi за адресою мiсцезнаходження, зазначеною в цьому Щоговорi таlабо
ЗаЯВi. .ЩНеМ наПраВЛення Зазначеного повiдомлення вважаеться дата, зазначена на квитанцiТ, що надаеться

ВiДПРавниковi (Органiзацii, Фiнансовiй компанii вiдповiдно) вiддiленням зв'язку
повiдомленням про вр)п{ення.

при вiдправленнi листа

з

9,5, В буль-якому випа,цку, в
разi опротестування платiжних операчiй платником, банком-емiтентом, банком-еквайром,

платiжною органiзацiею

пс

пiсля

з

розiрвання цього Доiоrору, зобовоязання cTopiH, пов'язанi
такими
опротестуваннями' з,lлишаються чинними до моменту iх виконання,
а .щоговiр вважасться таким, що дiе вiдповiднiй
У
частинi.
9.6. У разi дострокового
розiрвання ,Щоговору вiдповiдно до п. 9.3 цього ,Щоговору Фiнансова компанiя припиняс
надання послуг згiдн0 цього
Договору з мOменту отримання повiдOмлення пр0 його
розiрвання.
9,7, Щей {оГовiр може бу,ги
розiрваний у буль-який час за згодою CTopiH в порядку i на
умовах, погоджених Сторонами,
на пiдставi Угоди про
розiрвання Договору, пiдписаноiуповноваженими представниками CTopiH.
9.8. Порядок внесення змiн до .Цоговору:

9.8.1. Фiнансова компанiя мае

9,8,2'

право вносити змiни до цього ,Щоговору шляхом
розмiщення таких змiн таlабо
новоТ редакцii ,Щоговору на Iнтернет-сайтi ФiнансовоТ компанii
та повiдомлення ОрганiзачiТ про TaKi
змiни у порядку та у строки, що зазначенi Заявi.
у
(Пункm 9.8. l. в реdакцil Bid 02 сiчня 2020
року (чuнна з 20.0l ,2020 року)
Змiни до .Щоговору/нова релакцiя .Щоговору вступаютЬ в силУ (набирають
чинностi) у строки, що вказанi
в Заявi.

9,8,з, При

незголi ОрганiзацiT зi змiнами умов цього ,щоговору, Органiзацiя повинна направити
Фiнансовiй
компанii письмове повiдомлення про таку незгоду порядку та строки,
у
що визначенi

у
у Заявi. При
цьому, розiрвання ,ЩоговорУ здiйсrrюеться вiдповiдно до умов та строки, що визначенi Заявi.
у
у

l0. конФIдЕнцIЙнIсть

10.1. Буль-яка iнформацiя, отримана Сторонами в
рамках цього Щоговору, е виключно конфiленцiйною
передачi TpeTiM особам, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством
УкраТни.

i не пiдлягас

10.2. Буль-яка конфiденцiйна iнформацiя, отримана Сторонами, в тому числi
при подitльшому копiюваннi, вiдтвореннi
i дублюванНi, залишаетЬся власнiстЮ Сторони, що n"pelue i, в
письмовоТ
носiiЪ iнформацiТ, вона мас бути
разi

"""о."

повернута.

l0.3. Приймаюча Сторона зобов'язусться не здiйснювати продаж, обмiн, опублiкування,
або розголошення iншими
можливими способами конфiденцiйнот iнформацii без прямо вираженот письмовот згоди
Сторони, що передас.
письмовазгода повинна бути пiдписана уповноваженим представником сторони,
передае.
що

l0,4, Конфiленцiйна iнформаuiя може бути правомiрно передана приймаючою Стороною
уповноваженим органам
державноi влади УкраiЪи тiльки на пiдставах та в tIорядку, встановленим законодавствоМ УкраТни. При
цьому
приймаюча Сторона зобов'язана письмово повiдомити передавальну Сторону про надання конфiденцiйноТ
iнформачiТ

уповноваженим органам державноТвлади, за винrlтком випадкiв, встановлених чинним законодавством, зокрема, zUIe не
обмежуючись, вимогами до порядку проведення
фiнансового монiторингу,
l0,5, При BTpaTi або розгоJIошеннi конфiденцiйноi iнформацii Сторона негайно iнформуе iншу Сторону
про втрату або
розголошенн,I такоТ iнформацiТ, далi обидвi Сторони вживають Bcix необхiдп"*,u*одiu щодо.чпобiгiнн, булr-яко.о
подilльшого розкриття чи HacTaHHrl збиткiв чи iнших негативних наслiдкiв, викликаних втратою або
розголошенням
конфiденцiйнот iнформацiт.

l0.6. Сторони зобов'язуються при виконаннi cBo'lx зобов'язань

за цим

,Щоговором дотримуватися

Bcix вимог

законодавства про захист персонirльних даних що до них застосовуються. У
разi передачi вiдповiдних баз персональних
даних вiд олнiеi Сторони iншiй, Сторони зобов'язуються укJIасти вiдповiдну додаткову УгоДУ iз зазначенням
найменування, цiлей, TepMiHiB i порядку обробки таких даних переданих базах, а передавальна Сторона зобов'язана
у
зарееструваТи TaKi правоВiдносинИ вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

l0.7. Сторони зобов'язуються дотримуватися необхiдних умов конфiденцiйного зберiгання, а також не передавати
i не використовувати в будь-яких цiлях, не пов'язаник iз виконання" цiоrо .Щоговору, iнформаuiю, шrо
представля€ комерuiйнУ та€мницю' а такоЖ буль-якУ iншу конфiденцiйнУ iнформачiю' продавцiв Ьбо nnur""*i",
що
стала вiдомою CTopoHi в результатi виконання умов цього Щоговору.
TpeTiM особам

11.

зАключнI положЕння

l1.1. Сторони зобов'язуються iнформувати одна одну про змiну адреси для лисryванrrя таlабо електроннот адреси,
банкiвських реквiзитiв, органiзацiйно-правовоi форми, а також про будь-якi iншi змiни
у реквiзитах проЪr.оцa 5 (п'яти)

робочих днiв з моменту набрання чинностi таких змiн.

l 1.2. Щжерелами правового реryлювання вiдносин CTopiH за цим .Щоговором с чинне законодавство УкраТни та Правила,
в рамках яких надаються послуги Фiнансовот компанiт. Знання
вiдповiдних нормативно-правових aKTiB е обов'язком окремо кожноТ iз CTopiH i не може бути прелметом спору мiж

стандарти та Рекомендацiт платiжних систем,
ними.
1

1.3. Заява про присднання дО умов цьогО .ЩоговорУ та Bci додатКи до неI е невiд'смнОю частиною цього
Договору.

l1.4. Сторона не мае права вiдступати або iншим чином передавати своТ права та обов'язки за цим .Щоговором TpeTiM
особам без попередньоi письмовоТ згоди iншоТ Сторони.

l0

11.5.Якщо iнше не передбачено цим Щоговором, будь-якi листи, сповiщення та повiдомлення (кореспонденцiя), якi
передаються Сторонами :згiдно з цим ,Щоговором, вважаються н€шежним чином переданими, якщо вони переланi
CTopoHi в письмовому виглядi персонально або у разi направлення поштовою/кур'ерською службою. TaKi повiдомлення
вважаються переданими CTopoHi у разi наявностi повiдомлення поштовоi7кур'ерськоТ служби про вру{ення адресату
або прО неможливiсТь врrrеннЯ за адресою, зазначеноЮ СтороноЮ У цьомУ .Щоговорi з вiдповiдною вiдмiткою служби.
ЛИСТИ, пОвiдомлення та сповiщеннJI, переданi Сторонами за допомогою електронноi пошти (e-mail),
факсимiльного,
телеграфного зв'язку вважаються переданими належним чином в момент отримання вiдправником вiдповiдного
ПОВiДОМЛеННя Системlt/служби про успiшну вiдправку за умови, що вiдправка проведена з використанням адреси,
номера, iншlоt вiдловiдних реквiзитiв, вказаних приймаючою Стороною у цьому.Щоговорi. Приймаюча Сторона, що
ВКtВаЛа В цьОмУ ,Щоговорi адресу, номер або iншиЙ реквiзит для отримання повiдомлень вiд iншоI Сторони, вважа€ться
повiДомленою н€}лежним чином, якщо вiдправник виконав Bci умови вiдправки, але повiдомлення не було отримано
через технiчну або буль-яку iншу несправнiсть або проблеми на cTopoHi приймаючоТ Сторони.
11.6. Шляхом при€днання до умов цього ,Щоговору Органiзацiя пiдтверджуе, що надас згоду щодо обробки своТх
персональних даних, вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про захист персонЕuIьних даних>>. Сторони розумiють, що уся
наДана iнформачiя стосовно cBoix прачiвникiв, представникiв, уповноважених осiб е персональними даними.
Органiзацiя пiдтверджуе надання зазначеними суб'ектами згоди на обробку та використання персонiulьних даних
вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи, а також ознайомлення зiвначених суб'ектiв зi сво'rми правами вiдповiдно
до ст. 8 Закону УкраТни кПро захист персонitльних даних).
11.7. lllпяхом при€днання до умов цього ,Щоговору Органiзацiя пiдтверджуе, що Iй надана iнформаuiя, з€!значена в
частинi другiй cTaTTi 12 Закону Украihи кПро фiнансовi послуги та державне реryлюван}ш ринкiв фiнансових послуг),
що розмiщена на офiцiйному сайтi Фiнансовоi компанiТ за посиланням https://artua-finance.com.ua,/.
(Пункm l l .7. в реdакцii' Bid 02 сiчня 2020 року (чuнна з 20,0l .2020 року)

12.

рЕквIзити ФIнлнсовоi компАнIi

ТоВ (Фк (АРТУА)
УкраiЪа, 0212|: м. КиiЪ, XapKiBcbKe шосе,201-203
IПН: не е платником П,ЩВ
Код за е,ЩРПОУ: 40270З91

.Щиректор

ТОВ (ФК (АРТЧ

с.п.

ll

