Договір
про надання можливостей щодо переказу коштів
ТОВ «ПЕЙМАСТЕР», в особі директора Батечко Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту (далі - «
ТОВАРИСТВО»), з одного боку, і будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (далі «Клієнт»), з іншого боку, далі ТОВАРИСТВО та Клієнт разом — «Сторони», уклали цей договір (далі —
«Договір») про нижченаведене:
1.
Визначення термінів
1.1.
Переказ коштів (далі – переказ) – рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача.
1.2.
Електронний платіжний засіб (далі – ЕПЗ) – платіжний інструмент, який надає Клієнту можливість за
допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні Клієнту кошти та ініціювати їх переказ.
1.3.
Платіжне доручення – розрахунковий документ (документ на переказ), за допомогою якого Клієнт
ініціює переказ коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача.
1.4.
Сервіси – операційні, інформаційні та інші технологічні можливості щодо переказу коштів, а також інші
технічні можливості щодо здійснення оплати на користь відповідного отримувача, що надаються Товариством
Клієнту внаслідок укладення цього Договору.
1.5.
Платіжна сторінка – адреса в мережi Internet, на якій Клієнт здійснює підписання цього Договору та
отримує доступ до Сервісів.
1.6.
Всі інші терміни в цьому Договорі вживаються у значенні, визначеному чинним законодавством України.
2.
Предмет Договору
2.1.
В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Товариство надає Клієнту послуги, що включають
в себе операційні, інформаційні та інші технологічні можливості щодо переказу коштів.
2.2.
Переказ коштів ініціюється Клієнтом та здійснюється з використанням відповідних Сервісів.
2.3.
Товариство в рамках цього Договору виступає виключно технологічним провайдером сервісу по переказу
коштів Клієнта на користь третіх осіб (отримувачів коштів). При цьому всю відповідальність за правильність
зазначення платіжних реквізитів при ініціюванні переказу коштів несе Клієнт.
3.
Права і обов’язки Товариства
3.1.
Товариство цілодобово забезпечує можливість ініціювання переказу коштів Клієнтом.
3.2.
Товариство має право вимагати та отримувати від Клієнта дані, необхідні для його ідентифікації, та
відмовляти в здійсненні переказу коштів, якщо інформація, надана Клієнтом, є неповною або помилковою.
3.3.
Товариство в рамках цього Договору надає Клієнту послуги з технічного обслуговування Сервісів.
3.4.
Товариство має право:
3.4.1. Відмовитись від надання послуг за цим Договором у випадку отримання інформації, що свідчитиме про
використання Клієнтом Сервісів всупереч умов чинного законодавства України та/або всупереч умов цього
Договору;
3.4.2. Залучати третіх осіб до виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
3.5.
В рамках цього Договору Товариство не несе зобов’язань із видачі Клієнту та/або третім особам будь-яких
документів, що підтверджують вчинення Клієнтом дій, пов’язаних із користуванням Сервісами, в т.ч. в частині
видачі квитанцій, чеків і т.п. документів.
4.
Права і обов’язки Клієнта
4.1.
Для отримання можливості здійснити переказ коштів Клієнт акцептує (підписує) Договір електронним
підписом (згідно з п. 9.1. цього Договору).
4.2.
Клієнт зобов’язується оплачувати послуги надані Товариством за цим Договором.
4.3.
Клієнт зобов’язується не використовувати Сервіси для будь-яких операцій, пов’язаних зі зброєю,
наркотичними засобами психотропними речовинами і прекурсорами, та іншими об’єктами, що вилучені з
цивільного обороту або обмежені в цивільному обороті.
4.4.
Клієнт зобов’язується використовувати Сервіси виключно в цілях, що не суперечать вимогам чинного
законодавства України та/або умовам цього Договору.
5.
Відповідальність сторін
5.1.
У разі, якщо Клієнт не виконав або виконав неналежним чином свої зобов’язання згідно з п.4.2 цього
Договору, Товариство звільняється від будь-яких зобов’язань перед Клієнтом.
5.2.
Товариство не несе відповідальність за

якість/кількість;

своєчасність поставки (виконання, надання);
відповідно товару (робіт, послуг), які були оплачені Клієнтом за допомогою Сервісів.
5.3.
Клієнт зобов’язується відшкодувати Товариству будь-які збитки, в т.ч. штрафні та/або фінансові санкції,
які можуть бути застосовані до Товариства з боку органів Державної влади України, у випадку порушення
Клієнтом умов цього Договору та/або умов чинного законодавства України.
6.
Конфіденційність
6.1.
Сторони беруть на себе зобов’язання не розголошувати отримані в ході виконання Договору відомості, що
є конфіденційними для кожної зі Сторін. Під конфіденційною інформацією в цьому Договорі визнаються

відомості, що не є загальнодоступними (інформація про зміст цього Договору, особисті дані, надані іншій Стороні,
а також інша інформація, що стосується цього Договору й доповнень до нього).
6.2.
Інформація, зазначена в п. 6.1 цього Договору, може бути передана третім особам тільки в порядку,
встановленому законодавством України.
6.3.
Товариство має право використовувати інформацію, зазначену у п. 6.1. цього Договору, в т.ч. при
взаємодії з третіми особами, яких було залучено Товариством для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
7.
Форс-мажор
7.1.
Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим
Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього
Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні попередити.
7.2.
До обставин непереборної сили належать: землетрус, пожежа, страйк, дії органів державної влади, що
перешкоджають виконанню Договору, воєнні дії тощо.
7.3.
Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана без зволікання проінформувати
другу Сторону про настання таких обставин в письмовій формі.
7.4.
Належними доказами наявності вказаних вище обставин і їх тривалості вважаються сертифікати щодо
форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), видані у встановленому законом порядку ТорговоПромисловою Палатою України або уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати.
8.
Строк Договору
8.1.
Договір набирає чинності з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору
Клієнтом. Прийняттям Договору є вчинення Клієнтом дій, які засвідчують його бажання укласти Договір і
передбачені умовами Договору.
8.2.
Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором за умови
можливості забезпечення ТОВАРИСТВОМ належного функціонування Сервісів або до моменту дострокового
припинення в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством та/або цим Договором.
9.
Інші умови
9.1.
Цей Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.
Договір набирає чинності з моменту прийняття (акцепту) його Клієнтом. При цьому Сторонами погоджено, що:

Електронним підписом Клієнта є проставлення на платіжній сторінці відмітки, що свідчить про
ознайомлення Клієнта з умовами цього Договору та досягнення Сторонами згоди з усіх істотних умов цього
Договору;

Електронним підписом Товариства є накладення на Договір простого графічного зображення підпису
директора Товариства та печатки Товариства.
9.2.
Товариство має право достроково припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, якщо йому
стане відомо про використання Клієнтом Сервісів всупереч умов цього Договору або порушення вимог чинного
законодавства України.
10.
Товариство
ТОВ «ПЕЙМАСТЕР»
Код ЄДРПОУ 38692680

Реквізити Сторін
Клієнт

Директор
___________________________О.М. Батечко
м.п.

_________________

