[Iублiчllий логовi;r

про налаllllя tPiHatlcol}ttx ttOcJlyl" (llуб.rliчна офер,та)
(лалi - /{оговiр)

в peпaKrriT вiл 29 сiчня 2020 року (,tинttа з 29.01.2020 року)

l.

зАгАJIыlI поJIожЕ}ItIrI

с публiчtrоlо Ilpolloзt.trticro (о(lергtlrо) ТОI}АРИСТВА З ОБМl]ЖF]tlОК)
ВlДIIОВIДдJIЬНIС'ГI() (ФIIIАttСОВА K()MIlAIIIrl (Аl''ГУА) (в Ilo,Ila-:lblllol\,l)
кФiнансова компанiя>). i;lен,гифiкацiйtrий код ltlpиilиtttIclT tlсоби 40270j9l, tteoбMe;ttctlOl\,l\

1.1.Цей /{оговiр

колу фiзичних осiб (далi - I(.lricrrT) щодо Hallatlllя IIосJl),I,з tlcpcKa,ty Kc,lttl,гiB в ttattitltta;lbtliii
валютi без вiдкриття paxyrrkiB.
1.2.Фiнансова компанiя дiс ttа ttiдcтaBi С'вi,цtlL(гtlа Ilpo peсclpaLtircl фittансtlвоТ устаtttlви серiя
ФК N9 736 вiд l4.04.20 l6, шtо t]идаIlе Hatliottzutt,tltlto t<tlпt icic,to, ltto здiЙснюс: llcp)l(aBllc
баttt<у Украt'ttи tra
регулюван}rя у сферi ринr<iв (liHattcoBиx посJl),I"га JlirtензiТ Ilаttiоtlальtlого

переказкош,гiвунацiоttzutьt-tiйва.lttо,t,iбезвiдlкриттярахункiв,It[g5lвiл05.12.20l6.
/[оговiр tlабувас.tигtностi зl"iдно IIоло)I(еIlь сг,с,г, 633, 64l,642 [(ивiльного KOJlcKc},
УкраТни r,a його умови с оlll]а}(овиNlи д,ltя Bcix l{-rlicttтiB,
1.4.Цей fiоговiр вв€Dкаеться уli,:]аllеним з MoMetjl-y гtрийttя,ггя (акцсlrту) Клiснтами ttрtltlсtзиtti'i
(офер.ги) 1tlодо його yKJlil;llgllltfl у llорядк)"га сllосiб, ulо llерсjlбаченi tlим f(oloBсtpobr. C'Bolbl

1.3.I_{ей

акцептом Клiснт нада€ поl]l{у r,a бсззастере)I(tIу зr,оду зi BciMa умовами t{ього l{оговор1,, У
буль-якоплУ разi факr'здiйсttснttЯ переказУ I,роlllовиХ KoLl,t,iB Клiсtl,гошt О,г;lимvва,tу"l
використанням Сисr-еми ФitlаtrсовоI KoMllatliT с tti,ti,гвер,цrкеllllя]чl :liй I(лiсrrта спряN,lоt]аtlи\ lIa
здliйсttеttttя Ilереказу гро1.1lоl}их коttt,гiв Ta,]I,ojlol{) (акtlсtt,гсlшt),] \,Nlовами l1btll,tl /.[tlt,tlBtlllr.

2.

тI,]l,мItlи тл l}ll.}llлtlEllllrI

дкцеl1,1-l{o1-oBopy,(aKrteпT)-;ril'li;ric:lгra сttllяьltltзаtti rla irtir(ittlBa}lllя tlcpcKa,J} l,рt)l]lови\ N(,|lllriB. яl,i
моя(уть бути злiйс,tенtli шляхс,lN,l t}I]c]lellllя 1lсltвiзи,гiв lt:taтiittttol'Kap,l,Kи tз С'ис,гсмi l(дS'I'дРдY або
чисlti
пчдй"'ix у irrшiЙ спосiб r-a iltiцirоваtlllя I1срекiвl,за ttiсю 1,1.1ta,li;trttoto liap,ll(oto (в t,tlitlr'|'aKoitt
натисканняп,r вiр.гуа,,rьrlого IlоJlя кСtt.ltа,гити>l/ коплатити> або IlоJIя аtlaulогiчtttlгсt зьtiст,1'),

абtl r
акцепТ цього ЛогОвору мо)l(е буги вираrКеtrий У по,,1аtltlilltlt<l,п,tсtt,гiВ;Utя itlittiKrBaL|}tя lIсреказ1
K",t
ic,tlr а
Llto
за
зl,ojtt)to
tlоI,оllиJlи.
и
С'r,opotr
iнших дiях. t1to сttря MoBalli на з,,liilсtlсttlIя I lереказу KctttlTiB.
Bi.,t
cDittattcoBoto
Kt,lbtltattit:Io
iнформаrtiя lцодо iltillitoBaHtlll llcl)cKa]},Ktrttt,гiB Пtoit,c бу"t и оl,риN,lаllа
.гомУ .lислi шляХом обплiгtУ iH(lopMar,liclo у автоl\,lаl,иIзоваllоN4у рсrttимi.
третьоТ особи, в

\Kjla.rlcl|(l
Баrrк-еквайр - банкiВськаус,l.аtIОI]а, чJIеtt (учасrrик) мIlс, 1] якиl\,| Ф,itlattcoBottl KoMltatticto
еквайринг,
логовiр Llа процесиllг оllерацiй з виl(орисl,аIrrlя ЕГlЗ та яка здiйсrttос

Банк-емiтснт--баttкiвська

ус.|

ilH()llii. яка,зjtiйсrtиJlа B14llvcli c.llCK,гpOttrt,lt

Ilнутрilшнr,оll.рЖДl]llп пJlitr-ilдlla cllc,l,clllil (lIC)

резилеtlтом та ,IKa здiгtgtttос cBoto,,liя_llbtricTb
в ме)(ах УкраТни

i

_ rt,,ta,t,iilctta

сисге\lа.

rl

t,''

ltJlа,гilttttого,lасtlбr,

якiй tutat,iitttta

tl1-1litrtiзаtt,iя

t

забезttс,tуr: Ilр()вс.'(сtltlя IlеРека'}\'КОttlТ'itЗ l]ИК,ItОllll()

p(),]llil\\ lIliil] }il
Еквайриlll. _ IIослуl-а Texttt,1,1tt,lt,i,tlttlt,(t. irrt|lopbrartiйttot,o обс.Llr г()l}),ваlltlя
.] виl(орllсlаtlllяi\l c.iIel(,1,1)()llllи\ l1.1ll lilкttиr lасобitl \ Il.rlariiItrriii
,l,,liйсtttоtо,t.i,сяt
операцiями. 1_1lO
сис,гем i.

Влек.гроllllllii платi:КllIлй зttсiб (I]]lI:]) - tt:lат,illtнИй

irrc,r py,пrcttr,.

якиЙ tlalia€] йоt,tl

/tcp)Ka],eJlt(}

ItpO llaLлe)I(tti дср;ка,t,елtt,l
мох.,lивiстt, За ДОПОмогоlо плаl irl(llого пристроtо отрима,l,и irlcPopbrartilo
коtllти та ilriцiк-lвати Тх перекlt,t.
']iLlL'7l(Iloc't'i Bi,,t Bctall()|}.'lctlOl (l
Комiсiя _- cyl\1a t<сlttt,гiв, як\, cl1.1lil(l),(] l(;ric,rt,t' або (),грипlуtзач (rl
,] llcl)elia,]\ K(]lllli13,
,la
.,.up",1,1
tta]iattltя tDitlaIlctll}OlO K()\lllalli( lt) ПOСJl\ |
)
Фiнаttсовою Koпlttallittl
tta Сайr ах. якi ЛС)ЗВtutЯttl'| t,
lнформаrriя rцодо дiючих' тарифiв (;ittattcoBol' KoпlttatriT Вка']чС'Гl,ся
l(oпricii', як\, поt]инеll
скорис,га,гися послугапtи ФiltattcorloT ttoпlttatliT. У буль-якому разi розмiр
(iB) або r,itttttt,tй
Сайту
засобами
сплатитИ Клiенr.(з iT ttаявносr,i), /tоводитLся /lo BilloMa l{rlicrrTa

спосiб

/1о 1\,IoMet{Ty,з/IiйсненlIя

Ilереказ), коштiв,

що звертаеться до Фiнансовот компанiт з метою
отримання посJtуг щодо переказу коштiв, в тому числi шляхом iнiцiювання переказу за допомОГОЮ
ПК, або у iнший спосiб не заборонений дiючим законодавством УкраТни

клiснт_ буль-яка фiзична особа (резидент Укратни),

Мiжнародна платiжна спстема (МПС) _ платiжна система, в якiй платiжна органiзаuiя може
бути як резидентом , так i нерезидентом i яка здiйснюс свою дiяльнiсть на територiТ двох i бiльше
кра'lЪ та забезпечуе проведення переказу коштiв у межах цiеТ платiжноТ системи, у тому числi
з однiеi краiЪи в iншу.

отримувач- фiзичнаособа(резидент),фiзичнаособа-пiдприсмець(резидент)або rориличнаособа
(резидент), на рахунок яких зарахусться сума грошового переказу,

переказ коштiв - рух певноi суми коштiв в нацiональнiй валютi, iнiцiйований Клiснтом з метою
оrйчr" ToBapiB, робiт або послуг Отримувача таlабо переказу iншiй фiзичнiй особi, здiйснений за
допомогою платiжних засобiв, в тому числi платiлtних карток.
Платiжна картка (пк) - електроннИй платiжний засiб у виглялi eMiToBaHoT в установленому
законодавством порядку пластиковоТ чи iншого виду картки, що використовуеться для iнiцiювання
переказу коштiв , pu*y"nu Клiснта з метою оплати BapTocTi ToBapiB i послуг, перерахуваrlня коштiв
nu' рu*уrпи iнших Ъсiб, отримання коштiв у готiвковiй формi в касах банкiв через банкiвськi
автомати, а також здiйснення iнших операцiй, передбаченИХ ВiДПОВiДНИМ ДОГОВОРОМ.
Правила про переказ коштiв - Правила про переказ коштiв у нацiональнiй валютi без вiдкриття
на дату здiйснення Клiентом переказу
рахунку, що затвердженi Фiнансовою компанiею, яка дiс
коштiв.

(Вuзначення

в

(чuнна з 29.0l ,2020 року)
реdакцii' Bid 29 сiчня 2020 року

Сайт - iнтернет-сайти у мережi IHTepHeT, мобiльнi додатки, iншi платiжнi сервiси, якi об'слнують
послуг
сукупнiсть файлiв та програмне забезпечення, якi дозволяlоть отримати лоступ до
послуг
Фiнансовот компанiт, прйзна"епri для здiйснення операцiй по оплатi ToBapiB, робiт або
за
Отримувача
на
Клiсн,га
рахунок
Отримувачiв таlабо здiйснення переказу коштiв з рахунку
допомогою ПК.
Сайт ФiнансовоТ компанii

-

iнтернет-сайт aftua-fil]ance.com.Lla.

Система кдSтдрДY або Система ФiнансовоТ компанii або Система програмно-апаратний
PCl DSS, яким
комплекс, вiдповiднiсть вимогам якого пiдтверджено сертифiкатом стандарту
за допомогою якого
Фiнансова компанiт володiе або користу€ться на законних пiдставах, та
на користь
Клiснтами
здiйснюеться облiк та обробка платiжних операцiй, iнiцiйованих
Отримувачiв, в тому числi за допомогою ПК,
коштiв, Законом
Iншi термiни використовуються в значенi, визначеному Правилами про переказ
нормативно-правовими
iншими
та
YKpaTHi>
УкраТни кПро платiжнi системи та пероказ коштiв в
актами, що дiють в YKpaTHi.
3.1.,ЩоговiР визначае умовИ

3. ttрвдмвт договору

та порядоК надання ФiнансовоЮ компанiею Клiснту послуг

з

nbp.n*y коштiв Оiримувачу, розмiр та порядок сплати KoMiciT тощо,
здiйснюс переказ коштiв
З.2. Врамках даного ДЬ.оuоруНiuп., лоруruu, а Фiнансова компанiя
та Фiнансовою
Отримувачем
Отримувачу, В p*l найостi договорiв, укJ]адених Mix<
таких
укладених
*ойпuriu,o, п"рaпuз Отримувачу здiйснюеться вiдповiдно до умов
договорiв.

29 сiчня 202() року (чuнна з 29,01,2020 року)
Клiента на поточний рахунок ФiнансовоТ
3.3,Фiнансова компанiя приймас грошовi
еквайрингу ПК Клiента для
компанii шляхом здiйЪнення бЪнками_еквайрами операцiТ
Клiснтом,
подальшого перека' коштiв Отримувачу платежу, що визначений
Тх надання визllачаються у ,Щодатках
З.4.Окремi види послуг щодо переказу *oriin та порядок
тощо, якi розмiщуються на Сайтi
Правилах
послуг,
до цього !оговору, Умовах надання
quar"пою цього .Щоговору та складають повний текст
ФiнансовоТ *ornunii; е невiд'€мно,о
,Щоговору.

(Пункm 3.2.

в

pedaKt,lii Bid

'кошти

3,5. Сторони пiдтвердлtують, що Фiнансова компаttiя l]c с учасl|иком операцiТ з купiвлi-продаж},
ToBapiB або iншого правочину,
MirK Клiснтом та Отримувачем, не ,здiйснк,lt,

укладеного

продак ToBapiB, робiт або послуг, якi надаються (прсlлаються) О,гримувачами i, BiilrtoBil(Hcl;
3,5.1. не контролюс правомiрнiсть укладення та виконання правочинiв мiж Клiснтом та

Отримувачемо Тх умови, piBriouiHHo факт i насл iдки укладення, виконаttня l,а
розiрвання правочинiв, в тому числi, в частинi повернення оплати за такими

правочинами;
З.5,2. не розглядае претензiТ Клiсttта, що стосуються невиконання (неналежllого виксlttанtlя)
Отримувачем cBolx зобов'язань за правочинами з Клiснтом, у тому числi зобов'язань
по передачi ToBapiB, викона}lню робiт або нада}лню послуг;
3,5.3. не несе вiдповi,цальtliсть за якiсть Tt,lBapiB. робiт або tlослуг. якi с прс;t\lсl'аlvlи
право.tиttiв Mirtc [{лiсн,гсlм,га (),гримувачсi\l.

4. умоl}и тА tIорrIлок

нАдА}IIля посJIуг з IIЕрЕкАзу кошrтlВ

4,1.Клiент iнiцiюе переказ ttошт,iв шляхоNt викорис,га}{ня ПК. заIlовllюючи tla СаЙ'гах tteoбxi;tlti
,гехнiчноТ мо)I(JIивOс,гi ФittaHctlBa
реквiзити власноТ ПК та даtlих utоло Отримувача. У разi
компанiя Mo)I(e в ав,t,оN4атичllоNlу реrкимi заповlttоваrи ланi tttollo О,гримуваLlа lla корисlь
якого Клiсrt,г баlкае злiйсни,ги переказ кош,гiв. У випадках, гlередбачених flоговором r,а/абсl
додатками, Умовами надання послуг, Правилами Фiьtансовот компанiт тощо, iнiцiюванtlя
переказу Клiентом може здiйснюватися у iншi способи не забороненi llitочим
законодавством УкраТн и.
4,2. Фiнансова комllанiя злiйснrос 1,1ерекаЗ кошт,iв на користь тих Отримувачiв. з якиl\1и
Фiнансова компаt-tiя укJIала вiлповiлrriдоговори гtа орг,аttiзаLliю ttереказу гроtllови\ Kt,ltttTiB.
4.3.Переказ кошlliв злiйсtlюеr,ься у строки, персдбаченi дitочим законолавством Украittи та
зарахову€ться lla рахуtlки Отримувачiв, згiдно умоR укладених з ними договорiв.
4.4. Клiснт, прийнявши умови цього flоговору, поголжуеться спJlачувати пiд час переказу, бу,ltьякУ KoMicilo за переказ коштiв, яка встаtiовлеНа Фitlансовою компанiсtо. а,гак())l(
пi,ltтверltясУ€, tцО irlсDормаrtiЯ про розмiР KoMiciT доведеllа до Клiсll,га безгtосере.,llll)(),it()
початку ollepaLtiTз персl(азу Kcltrl,t,iB (якrчо Koпlicilo сllлач),(, I(лiс,trг). [J за.гtеи<нt,lсri Bi,,t rарифi
ФiнаttсовоТ KoMllat-tiT lioMicirO N4())Kt: спJIач) ва,гИ .ttиtltс (),l риlчlуваЧ Koltt,l,iB зt i, ttltl 1 Mtltr
договорiв. укла/tеllих мiж 1,1 ришrувачами та ФittaHcclBcrKr комгtанiсю (в rlboMy випалку K.llicttr
не сплаLlус KoMiciro).
4,5.у разi якщо для здiйсttення переказу коrштiв вiд Клiснта вимагасться внесення бу,'tь-яких
внесених реквiзитiв\irr(lормаrtiТ
реквiзитiв та iнформацiТ, вiдповiдальнiсть за правильнiсть
вiдповiла.llьrtiсr,ь
несе
lle
компанiя
Фiнансова
у разi якщо Клiснтом бу.ltо вказаtttl
несе ItлiснТ.
злiйснено або було здiйсttеttо
не
було
KotttTiB
чим
гlереказ
реквiзиr.И з I,1омилlкаМи у зв'язкУ,]

ненале)i(ному О,гри мувачу 1,oll{o.
заверlUеlrим з момеtl]у,}арахування грошових KoLtlTlB lla рахунок

4.6. Переказ коtt,t,гiв I]ва}ка€,l,ься

Отримувача.

4.'7,за результатами iнiцiювання фiнансовот операцiт з переказу коштiв Клiснту llа.Ilасться
квитанцiя, яка направлясться на електронну пошту зазначену Клiсll,гом або на;,lасться
клiенту у iнший спосiб, який дозволя€ Клiенту отримати квитанцiю. У квит,анttiт
a*,rч.,ua.гоaя itr(lopMitrtiя, яка Itерс/lбачсtlа закоltо,цавством УкраТrrи та правиJlаlvlи II(' lаlабо
мпс. квитаltttiя с tli]t,гверлrl(оllllям irtiцiюваttttя Клiснтом гроulОвОГО IlеРеКаЗ"v lta КОРИС'tЬ
ОтримУвача'
lrрпакя.lv ловоllиться
]IсrRопиться ФitraHcoBc)to
ФirraHc
комtlаlil€ю ло Bi]lt,ltlta K;rit,tt,l,a
гроLtlового llереказу
4.8. MiHiMzulbнa сумаа гплlIlлQпгл
(tu,rtяхом
рс-lзмittlеttня irrcPopMartii' rta С'ай-гах).
до моменту aлiйaпa,r,,, гороtllкоt]оl,о Ilереказу
l
нiж
,00 грtt. Максим€шьна сума l,pollloBol,()
але в будь-Якому разi l]olja lle MoiKe бути l\{e}ltl]Oto
ll0ря]tк)
переказу скла/lас |49 9()9,99 грtl. Фilrансова комllаtliя мас lIpaBo l] ollt|oc,|-opollttbONl)
t iB.
змiнюватИ лiмiтИ шl(чtо суМ l,рOulовиХ ltерсказiВ lla пiдс,гавi вну1,рiшtriх ;loKl,bletl
нормативно-правових aKTiB 1-1ацiо}лzuIь}-lого банку УкраТltи T,ollto. lrrшi лiмir,и на з:tiйсttенtlя
ни]\1и
опЬрачiЙ з [1Кможу.l.ь бути встановленi банками-емiтеttтами ПК Клiсн,га i/lоводяr,ься
до Клiснта caMocтiйtto,

5.

II()l}liP[Il.]tlIIrI I,POIll()Bиx KOIlITIB

5.1.Грошовий llереказ може бу,ги вiдк.ltикаtlий l{лiснr,ом впродов}l( робочого д}{я, } якому tiilr
був злiйснений (в робочi годиlJи ФiнаttсовоТ компаrril'), iце /lo зарахування грошови\ Koll1,1 iB
на рахуноК ОтримуваЧа. /{лЯ вiдкликанНя гроtllовОго перекаЗу Кlriснт,lвер,гас,I,ься.:t()
ФittансовоТ ком ltaHiT,

5.2.Пiсля зарахуваtl1,1я грошових кошr,iв на paxylloK Отриму,вача Kiticttr l]e Mo}l(e BiдK.ltttKaltt
грошовий переказ. У rlboMy ра,зi бу:tь-якi вимt,ll,и 1_1lrlдо 11овернеlIl|я переказу tIаIlравjlяю,гься
Кл ieHToM безпосередньо Оr,римувачу.

5.3.У випадку здiйсttенttя t,шахрайських дiй з ПК K;l iеtr,га в резуJlьт,а,t,i чого бу.ltи сllисаtti t,рсltttоtзi
кошти, помилкового, ненш]е)кного переказу гроtllових коштiв або не надаl1IIя Отриму,ва,tеьt
обумовленого ,говару/робоr,и/послуги процедура опротес,гування грошового перека,jv
здiйснюсться через банк-емi,гент ПК згiдно процедури. що встановлена банком-емiтентом.
5.4. У випадку iнiLtiюваttltя Клiсltтом гроlхового переказу на користь ненrLпежного Оrриму,вача
або на cyNly, ll{o не вiлпоlзillала HaMipaM Клiсttта, Клiснт самос,гiйно узгоlи(у€ llроцедур)
поверне}tня з Отримувачем.

6. прАвА cToPlH
6,1,Фiнансова компанiя мас право:
,гом\, чис.lt i ,]
6. l . l . Надава,l,и К.itiслl,гу послу|,и що,ltо здiйснен},lя переказу коLLl,гiв, в
,la tlадаlli Ilослуl,и.
викорис,|,аrlrrяrul IlK та (),I,рим},lrаr,и KoMicirt)
6.1.2. Всl,аЛtовJllова,гИ обмеrltеltнЯ l1lодо суми. яку мох(е Ilереказа],и Клiсrtr" про,гяt,()м
вiдпов iltl tol.o

6. 1.3.

гl pclb,l

ixtKy часу.

Укладати договори з баltками, iншими фirtансовими уста}|овами, оIlера,I,орами
,гретi особи з метою lIаданllя IlocJlyl ]
платiжноТ iнфрас,грукl,ури та заJlучати iнuli

переказу l,рошових KotrlтiB Клiснl,у.
6.1.4. Вiлмови,ги K.ltic:ttTy у }{a/latltti послуl'з llcpeKa,]y гроtllових KOlllTll] у разl tlellallatillя
,га\або вiдомостей, перелбачених дitочим закоLlодавством 1,а

клiснтом локументiв
/tокумеtt,гiв,|,а
B1-1yTpitrrHiMи поло)(еl|нями Фiltансовот компанii (втому,lислi
а тако)к
монiторингу),
первинного
iнформачiТ для здiйснення функчiй
фiнансового

якщо

е

обrрунтованi пiдстави вважати, що Клiент вчиня€

якостi послуг. використову€
пом

6.1

иJI

вкраденi пк або

лiТ направленi на погiршtення
гроulовий tlереказ мас tt,]ltаки

кового або неналежного.

.5, t] одцостOрорItlьому порялку змiнlовати розмiр KoMiciT за надання посJlуl"]

Ilереказ),

коштiв;

6.1,б. Самосr.iйно визначати flорядок оплати KoMiciT, яку сплачус Клiснr,та\або Оr,римувач:
6.1.7. В односторонl{ьому порядку вl]осити змiни в uей l[оговiр.
6.2. Клiснт мае право:
6.2.1. Корист},l}ат,ися BciMta ви/iами (liнансових пс,lслуг, якi 11ропоllуються ФittattctlBottl
KoMttrlltic,ttl.

6'2.2.Звер'l'а.|.исЯ;lоrDiнаrtсоtrо.IкомttаttiТзаtl-гриrllа1-1НЯ]\tirrdlrэрмаrtiТЗtlИl.аllЬllсрска,})
гроl"llоl]и

\

Kot,LtTi в.

6.2.3. ознайомитись з умовами цього Щоговору до MoмellTy iнiLtiацiТ грошового tlерсказу.

7. оБов,язки cToPIH
7,l . Фiнаtrсова комltанiя зобов'язаtlа:
7.1.1. llада.ги K;t icllTy послугу з Ilереказу кошt,гiв згiдно l]имог законодавства УкраТtlи.
BrryTpilrrrtix правиJl ФiнансовоТ компанiТ та правил вiдповiдrrих I-IC;
7,l ,2. LIа;tава,l,и K"rricltTy п.tоltglивiс"гь, до моменту iнiцiювання грошового перека,]),.

озtlайомитись

Щоговору, порядком надання tlослуг та koMicic,ttl
гlа
розмiщеt-lня на Сайтах та\або шляхом ti розмiщення

з умовам цього

ФiнансовоТ компанiТ шляхом Тх

Сайl i Фiнансовоi' компанiТ.

,tac
7.1.3. Збсрit.а-t.lл цoHtPi,,teHtliйtticTb irrформаuiТ. яка була отримана вiд Кrliсн,га. ltijl
виl(о| latlI lя l{ього liоговорл,.
,га сtlосiб. ttttl
7.1,4. Здiйс}ll()l]аl,и cltlcpaшiT,] гlерсttllzulьllими jlа}lими l{.llicr1,1 iB у поря/lку
передбачегti 1lим l[оговором,га Законом УкраТrrи <Гlро захист llерсоliал},l|ИХ,IlitllИХ)).
(littatlctlBi
7.1,5. I-1алава,t.и K'1ticttr.y iнформаuiю, rцо rlередбачеttа ст. l2 Закоttу Украiни KIlptl
послугИ га ,ц9р)I(авне регулIt)ваlлня риttкiв (liнаtlсових IlосJlуг), tцо po,tMitцctla tta
офirriйrrому сай.r.i Фiнаriсоt}оТ компанiТ за посиJIанtlям https:/iartua-ttnance.ctltll.tla/
(Il],tttiпl7,1.5, в pedaKtlii'Bid

29 сiчtш 2020

рок1: (чttнttu з 29.01.2()20 yж.rl

7.2, Кл iсн,г зобоtl'я,lаttий:
'7,2.1 .
Ло ittil_titoBaHHя

грошового переказу ознайомитись з умовами цього /]оговору т,а
розмiроNl та порядком оплати KoMiciT за здiйснення переказу грошових коштiв.
'1,2,2.Здiйснlol]ати опла,гу KoMiciT згiдно порядку, встановJlеного Фiнансовою KolvtllaHicKl
(у разi яl<ulо комiсiю сплачуе Клiснт).
7.2.3. lrliцirовати гlереказ коLл,гiв за допомогою власноТ ПК.

8. вrдповIдАльнIсть cToPI}I

8.1.ФiHarrcoBa rttlпlпаltiя ltece перед K,rlicH,1,oM BilllloBiлa.ltbHicTb. пов'язану з rlа/lан}tя]\1 llocJl\'l'
щоло Ilерека,зу кошгitз, вiдгrовiдно ло чинного законодавства Украillи т'а ,y-M0l] llbol,t)
,Щоговору.
8.2.

Клiсrlт ttecc Bi/tlloBi.,la-,tbHicTb за вiltllовiднiс гь irrrbopMarriT. зазttачеttоТ К;tiсн,гt'lьt lti,'l

'tac

iнirrirоваttttя llcpcKa,],\ }i()ш,tilt.,jокрL,ма ttlодсl рсквi,зиriв о,грим\,вача, KottT'aKTltol'irrфopMartii'.
данних 1 1( 11llrlO,

8.3.Фiнансова кtrмпаltiя не llece вiдгtовiдальнiсть за якiсть KaHaJIiB зв'язку загальllого
користуваllня та перебоi' в елек,громереrкi, а також Mepelci перелачi ланих. за llоl'|омогок)
яких здiйсtllос,гься доступ до Сайтiв.
8.4. ФiнаlrсОва l(о|чltlаtiiя ltece вillповiдальtriсть тiльки за докумеl{т€Lпьно пiдт,вердlкений реа.ltьний
зби,гок. I'раtlичний розмiр вiltповiдzutьtlостi в буль-якому вигlадку не може перевиlllува]и

суму l-potlloB()I,o Il9реказу.
lle несе вiдповiдальнiсть за тимчасову непрацездатнiсть, несправнiсr,t,.
,з
помиJIки i збtli'в роботi tlрограмних засобiв або Сайту (iB), а також за мож.пивi llсlв'язаtti
цим зби,гки li;r icHTa,
8.б. Фiнансова кtlмпанiя l{e несе вiдповiдальностi за наслiдки не виконання Кл iснтопt.
,га бatlKoM-eMiTettr-oM свсlIх зобов'язаttь. а T,aк()rti llc llccc
Отримува.tепl. банком-еквайром
()т,риl\l)1]аче]vl ,]
BiлtltlBi/-lartt,lliCl't, lllO,,lo оуtlерсч()к. lltO мо)куть виllикllу,|,и мiж K.llicttr-oM та

8.5. Фiнаrrсова ltclttttattiя

,говарiв,
приво/{у яксlс,t i або Ki;lbttoc,r,i
робiт або посл),l, оIIJIачеllих Клiен,гом.
8.7. Фiнаrrсова l(()\,lIlаlliя llc tlссе вiдповi]lzutьttос ti tlcpc/l t|аJlе)l(tlи]\1 Bt1.1lo]1i.ltbt{cbl l lK якttttl
гроrшовий IIсl)сl(аЗ бу,,rо iнirцiйовано iHIlloю особокr, tllo отримала /lос,гуtl ,:lo I lK або реквiзи,r,iв

ПК без зI,оди l(лiсt{та не з вини ФiнансовоТ компанiТ,
,за не jloc,гaBJ]eHi електроttlti кви,гаltttiТ,l виtlи
8.8. Фirrансова l(()\1llаtliя tte несс tзiдпоtзiлttllьносr,i
iнt-tlиХ t<oп,lttarliii або .tереЗ tlerliptto вl(азанУ Клiснr,ошt cJIeKl,polll|) ailpcc),.

9. пЕрсонАльнl llAHHI

9.1.Фiнаlrсова кtlrtttанiя мас право на зберiгання r,a обробку персональних даних КлiсttTiв,l а
iншоТ irrфоРмацiТ, ,,.rrlo,runu стане вiдоМа Фiнаtrсовiй компанiТ пiд чаС [lадання IlосJlуt,згiлtlсl
цього /_{огОl]оl)),. B'I'OMy чlцgлi з MeToIo пропоllуваtlня нових tlослуг або cepBiciB.
9.2.Пiд обробкоt,.l',,.р.о"ur,опих llа}tих Клiента (суб'скта персональних даних) розумirо,l,ься лii'
(опсрачii) ФirrlrllcoBoT KoMttattiT з персо}lаJlьними даними, вкJIючаючи збiр, систематизацitо.
,гому
.lберiгаttlIя,
поширення (у
накопичеIll.rя.
уточtlеНня (вiдновЛення, змiна), викорисТання,
числi переда,|),), знеособлюваttttя, б,rtокування, зниt]lення Ilерсон€Ulьних даних,
обробкr,
9,з. дкцсптом lll,ого.Щоговору K.rlicHT надае driнансовiй KoMrlaHiT право здiйснюва,ги
itlакtltlи,lсllltя:
збiр
ttacTylltti
лiТ:
персо1.1аJlьllиN llаliих l{.1tictlla" l],гом),числi здiйсl|ювати

i

зберit.аtIttяlll)(lIягоl\4 усl,аноt]Jlснихllормативt]и]чlи/lокумеllтаI\tис,грокiвзберirаrrltязtзi,гttt,lс,t
.га llервиll}lих,it)K)/lvlc;l,t.itr" r якiй викорис,гоl]чlо,I,ьсrl llcpco}|rul,,l]i:taHi. arle Не tltClltllc l() рокirз:

У,о...,,..''',(вi'.ritt.lв:tсttttяl.зп,tittа).ВИкОрИсl.аllllЯl.]t|иlltсНltя:.зttеособлЮВаllllя]llерсlI1аЧ}'.уl..lt.
,}ахис,|,
,захсl,,tiв.
,]

Tpal|cKopllollll\. ,гре.t,iм особам,

llо],римаtiням

lllo забезпсчуtt)ть

персоl]аJ l ьН l{x /lall иХ вiл tlecat,t кЦiонованого достуl ly,
llar,ta{
9,4.Дкrtептоl\.t ylvlol] tlbo1.o /iоговору Клiент, як суб'скr,персональl{их ланих. добровi.Jlьrt0

ltiдт.верД)кус. Ulо йоt,о tlовiдомили Ilpo вклlочеltltЯ його персоtlzulь}tих /tаllи\
права. визна,tсьti Закоtlошt Украi'гrи
до базИ Ilel)cOllaJlb1-1иx /tilllих, а,|.акоя(. rцо йомУ Biдorvli його

cBolo зго]]у

T.it

K[-lpo зах иС,t, I lcl)cOl lajl

1,1 l

ИХ Лаl l ИХ)).

iнформачirо (поLштова
9.5. Фirrансова к()N,ltlаltiя MorKe викорис,говувати отриману контактну

lliд час ittittitt,lBattttя
адреса. a,Llpecil еJlск,гро}ltlоТ ltоrul,и, ноl\4ер r,елесРоrлу) зазначену Клiснтом
в.умовах tltlJlaнl]я
грошовоl,о llереказУ з Me,I-olo: наданltя квитанцiТ, iнформуваl]ня про змiни
зазначеFlих К.ltiсtt,гом tti/I час
пЬслуги" поuiло*r,Jпня Ilpo tloBi послуги, уточllеlll-|я реквiзит,iв
iHittitoBartttя I"pOllloBot,o [lcpeкa:]y, iIrформування К.лiента

про пiдстави lle

l]икоtlан}lя

ГРОШОВОГО ПеРекаЗу, повiдомлення
iнформачiйно-рекJ]амнi заходи.

про акцiТ, марке,гинговi заходи, програми

чи

10. строк лi договору. припинЕння договору
10.1. Щоговiр набирас чинностi з дня розмiщення Фiнансовою компанiею на Сайтi, а для Клiсн,гаЗ ДаТи акцепту його умов Клiентом та дiе по вiдношенню до однiеТ конкретноТ послуги з
ПеРОкtlзУ коштiв- до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим !оговором, а саме:
ддо моменry завершення переказу коштiв.
(Пункm l0. l , в реdакцii' вid 29 сiчня 2020 року (чuнна з 29.0l .2020 року)
10.2. !оговiр може бути припинено в насryпних випадках:
- у випадках, та порядку, передбачених законодавством УкраТни;
- за iнiцiативи Фiнансовоi компанii в односторонньому порялку;
- за iнiцiативою Клiснта.
Про вiдмову вiд .Щоговору таlабо припиненt|я /{оговору Клiсн,г гlовiдом.llяс Фiнансову
компанiю шляхом направлення повiдомлення про вiдмову вiд flоговору/припинення !оговору на
адресу Фiнансовоi компанiТ, зазначену в реквiзитах цього {оговору. !оговiр вважа€ться
припиненим у день отримання ФiнансовоТ компанiсю повiдомлення про вiд !оговору/припинення
Щоговору. Платник мае право вiдмовитись вiд .Щоговору до моменту завершення переказу коштiв, в
строк, визначений в п. 5.1. 5.2 цього flоговору.
У разi дострокового припинення цього.Щоговору за iнiцiативою ФiнансовоТ компанiТ, остання
розмiщас на Сайтi повiдомлення про припинення !,оговору незrlлеж1-1о вiд пiдстав припинення за l0
(десять) календарних днiв до дати його припинення. !оговiр ввrDкасться припиненим на l l-й
календарний день пiсля розмiщення на Сайтi повiдомлення про припинення, при цьому до
зазначеного строку Сторони зобов'язанi здiйснити розрахунки за послуги, наданi до моменту
прип инення лii .Щоговору.
(floeoBip doпoBttetto пункmо.ц l 0.2 (чuннuй з 29.0l .2020 року)

порядок розгляду спорIв

11.
l l .l

.

l2.1.

Буль-який спiр, що виникас
Украiни.

з даного

!оговору вирiшуеться сторонами згiдно зако}lодавства

12. Форс-мАжор
Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за несвосчасне або неналежне виконанrlя умов
цього ,Щоговору, якщо невиконання е наслiдком обс,гавилt надзвичайного характеру (tPopcмажор), такого як вiйськовi дir', сr,райки, безлад, aBapii, сгихiйне лихо, змiни в законодавствi
УкраiЪи, а також iншi обставини надзвичайного характеру, якi виник.l-tи пiсля укладення
цього,Щоговору та прямо впливають на виконання умов цього Договору i якi Сторони не
могли передбачити або попередити розумними дiями.
13.

зАклIочнI поJIожЕння

lз.I. Увсьому,щонепередбаченоцим!оговором,Стороtlикеруютьсязаконодавсr,вомУкраТни.
13.2. Шляхом акцепry умов цього !оговору Клiснт lliд,гверлжуе, що iнформацiя, перелбачена
ст.12 Закону УкраТни кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг) (та яка розмiщена на офiчiйному сайтi ФiнансовоТ компанiТ за посиланням
https://artua-finance.corn.ual) йому була надана Фiнансовою компанiею до MoMetlTy
укJIадення (акцепту) цього Щоговору,
Пункпt l 3.2. в peOaKlyii Bid 29 с,iчнлt 2020 рок1, (ччнна з 29,() 1.2020 poKv)
l3.З. Bci додатки до цього lJоговору,'I'арифи" Уьtоlзи llaila}l}lя llосJl),г та irlшi документи. що
пов'язанi з правилами та уN{овами наданtlя окремих llослуг ФiнаttсовоТ компанii'складають
невiд'смну частину цього !оговору,га своТм акцептом Клiсttт пi;lтвердхtус ознайомлеLlня з
ними та прийняття ним умов, визначених у зазначених докумеtlтах.
l3.4. Фiнансова компанiя мае право вносити в односторонньому порядку змiни у чеЙ !оговiр,
Умови надання послуг та iншi документи, що пов'язанi з правилами та умовами надання
окремих послуг ФiнансовоI компанiТ, а також змiнtоват,и розмiр та порядок оплати KoMiciT
шляхом оприлIоднення новоТ релакuii ffоговору, Умов надання послуг на Сайтах та\або
Сайтi ФiнансовоТ компанii\ розмiщення нових розмiрiв KoMiciT,
З мiни вступають в силу з дати iх оприлюднення у спосiб, зазttачений у цьому !оговОрi.
шляхом акцепту умов цього !оговору Клiент пiдтверлrlсу€, що факт сплати Клiентом бульякот koMiciT за послуги з переказу коштiв с фактом безумовного пiдтвердя(е}tня погодження
з розмiром поточноТ KoMiciT.

Розмiщсrtttя зMitt/tttlBtli'pe,lartltiT /[oгoBopy/YMoB надання послуг/'Гарифiв t{a Сайтi
ФiнансоlзоТ комгtаttij' t] llaJlcil(tIиM виl{оl{анням Фittансовою установою обов язк\, llto,ilo
,l,a
I|орялку llовiдомлеllня Клiснта про змiни ло.Щоговору /Умов Наланttя
додержаlII{я форми
послуг/'I'арис}iв,

Клiент безумовно бере на себе

ризики та обовОязок самостiйlrо вi/tст,еltt),ва,ги
наявнiсr,t,/lзiдсутнiсl,t, tlовiдомлснь ФiнансовоТ компанiТ про змirtу !оговору /Умов llajlall}lя
послуг/'1'а 1lи(l i в rra (]ай,гi Фi rlar tcoBoT ttoM панiТ.
,
Il.чнкtп l -t.,l, в pedaKtlii Bid 29 сiцtя 2020 potgl ('чuнна з 29.01.2()20

1loK.1,1

1З.5, Сторони rriдr,верД)l(уlоl,ь, що доояглИ згоди щодо Bcix iстотних умов Llього /{оговору.
14.

мIсцl, tнлходЖпн[ш, контАкти тА рЕквIзити ФIнАнcoBoi KOMIIAtlI'i

ТоВ кФК кАР'ГУА>

ii Ko/t ttlри.,llt,t l ltli' t,lсtlб и 402 7() j 9 l
Мiсцезнаходжсiililt: YKptti'ttlt. ()]l2l. r,lic,r,o ltиlц XapKiBcbKe llrcrce.201-203
Iлентифiкаuiй
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