
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора ТОВ “ФК “ВЕЙ ФОР ПЕЙ”

No 01-ПОФ від “01” лютого 2019 року

___________________________ О. О. Тихонова

     

     Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

“ВЕЙ ФОР ПЕЙ” (Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 593 від 02.07.2015р.; ліцензія НБУ на здійснення переказів
національної валюти без відкриття рахунків No 35 від 31.12.2015р.) (далі за текстом – “Оператор”) укласти договір на Переказ грошових коштів в національній
валюті без відкриття рахунків з будь-якою фізичною особою, яка тимчасово або постійно проживає на території України, яка має повну та нічим не обмежену
правоздатність і дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їхні правові наслідки. Якщо Ви не згодні з будь-якого з пунктів цього
Договору, чи Вам не зрозуміло яке-небудь положення цього Договору, пропонуємо Вам відмовитися від запропонованих послуг оскільки даний Договір є
договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору
в цілому.

     
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Предметом   цього   Договору   є   організація   та   здійснення   переказу
грошових   коштів   за   дорученням   Клієнта   -   держателя   електронних
платіжних   засобів,   з   використанням   електронних   способів   обробки
платежів за реалізовані товари або послуги в мережі Інтернет
1.2.   Види   електронних   способів   обробки   платежів,   відповідні   платіжні
системи, в яких надаються послуги і комісія Оператора, що стягується за
організацію розрахунків за операціями, встановлюються у Додатку № 2 до
цього Договору. 
1.3.   Відповідно   до   умов   цього   Договору   Клієнт   ініціює   перерахування
грошових   коштів   з   використанням   електронних   платіжних   засобів   та
технічних засобів системи WayForPay та зобов’язується  оплатити послуги з
організації таких переказів в порядку визначеному цим Договором.
1.4. Відповідно до умов цього Договору Оператор зобов'язується протягом
терміну  дії  цього  Договору  забезпечувати  обробку  і  авторизацію
ініційованих  здійснених  від  імені клієнтів  платіжних   операцій   в порядку,
передбаченому цим Договором.
1.5.  Якість   послуг,  що   надаються   Оператором   за   даним   Договором,   має
відповідати   законодавству   України,   нормативним   актам   Національного
Банку України, які регулюють операції з використанням банківських карт та
інших спеціальних платіжних засобів.
1.6. Сторони підтверджують, що Оператор не є учасником операції з купівлі-
продажу товарів (надання послуг / виконання робіт) або іншого правочину,
яким передбачено здійснення платежів Клієнтом і, відповідно:
1.6.1 не контролює правомірність угод Клієнта, їхні умови, рівноцінно факт і
наслідки укладення, виконання та розірвання угоди, в тому числі в частині
повернення оплати за такою угодою;
1.6.2  не  розглядає  претензії  Клієнтів,  що  стосуються  невиконання
(неналежного виконання) зобов'язань осіб, на чию користь Клієнт ініціює
здійснення переказу, у тому числі зобов'язань по передачі товарів, наданню
послуг / виконанню робіт. 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1.   Використовувані   в   Договорі   терміни   та   визначення   мають   таке
значення:
Платіжна   операція  -   операція,   що   ініціюється   платником   -   утримувачем
спеціального   платіжного   засобу,   здійснювана   відповідно   до   спеціальної
процедури,  з  використанням  технічних  засобів  системи  WayForPay,
організована   Оператором   власними    технічними   засобами   та   \   або   із
залученням   технічних   та   інших   можливостей   третіх   осіб,   спрямована   на
переказ грошових коштів клієнта в оплату товарів і послуг, що реалізуються
з використанням мережі Інтернет.
Авторизація –   процедура   отримання  дозволу  емітента  спеціального
платіжного засобу на вчинення платіжної операції..
Банк-еквайєр  - банк, який здійснює  списання, зарахування  і повернення
грошових коштів платіжних операцій через Систему WayForPay на підставі
укладеного з Оператором договору.
Держатель   картки -   фізична   особа,   в   т.ч.   уповноважена   юридичною
особою,   яка   вчиняє   з   використанням   банківської   картки   ініціювання
платіжних   операцій   з   грошовими   коштами,   що   знаходяться   у   емітента,
відповідно до договору з емітентом.
Банківська картка / карта  - спеціальний платіжний засіб, пластикова або
віртуальна  карта  відповідної  платіжної  системи,  випущена  банком-
емітентом,   що   є   його   власністю   і   видана   власнику   картки   з   метою
спрощення   процедури   ініціювання   платіжних   операцій   і   розпорядження
коштами власника картки, що знаходяться у емітента.
Клієнт –   держатель   банківської   картки   та   /   або   іншого   електронного
платіжного   засобу,   що   ініціює   здійснення   переказу   з   використанням
функцій   системи   WayForPay,   в   порядку   і   на   умовах,   визначених   цим
Договором. 

Код   авторизації –   букво-цифровий   код,   що   отримується   в   результаті
Авторизації.
Персональна інформація – персональні дані Клієнта, будь-яка інформація,
отримана   від   Клієнта,   яка   водночас   має   відношення   до   нього,   в   т.ч.
реквізити банківської карти.
Платіжна  система –  міжнародна  або  внутрішньодержавна  система
банківських  та небанківських  фінансових  установ, що здійснює  розробку,
реалізацію, функціональну підтримку механізмів використання спеціальних
платіжних   засобів   і   пов'язаних   з   ними   послуг,   що   визначає   та   регулює
правила розрахунків між учасниками платіжної системи.
Система   «WayForPay»WayForPay»   -   програмно-апаратний   комплекс   Оператора   або
особи, з якою Оператор уклав відповідний договір, який здійснює облік та
обробку   платіжних   операцій,   ініційованих   платниками,   чия   відповідність
вимогам підтверджена сертифікатом стандарту PCI DSS. 
Електронний   платіжний   засіб  –  банківська   карта,  електронні  гроші,   інші
спеціальні  платіжні  засоби,  визначені  такими  нормами  чинного
законодавства України, емітовані у відповідному порядку, і що дозволяють
власникові таких коштів віддалено розпоряджатися його коштами.
Транзакція –   послідовність   дій   з   передачі   інформації   за   платіжними
операціями, що здійснюються між Підприємством, Оператором, банками і
клієнтом за допомогою системи WayForPay.
Успішна транзакція – транзакція з позитивним статусом авторизації, що має
унікальний код авторизації.
Емітент карти (Банк-емітент) – банківська установа або інша уповноважена
фінансова   установа,   яка   здійснює   діяльність   з   випуску   платіжних   карт,   і
укладає  договори  з  Клієнтами про здійснення  операцій  та  розрахунків  з
використанням виданих їм карт. Банк-емітент здійснює авторизацію запиту
клієнта на списання коштів та ініціювання платіжної операції.
Chargeback   (повідомлення   Chargeback) –   списання   грошових   коштів   з
рахунку   отримувача   коштів   по   проведеній   раніше   платіжній   операції,
ініційоване власником картки / емітентом картки / платіжною організацією
платіжної системи здійснюване через невиконання / неналежне виконання
зобов'язань отримувачем коштів згідно з правилами відповідної платіжної
системи.
Refund  –   операція,   що   ініціюється   отримувачем   коштів,   здійснена   після
списання   грошових   коштів   з   карткового   рахунку   Держателя   картки   у
випадку   відмови   останнього   від   отримання   товару   або   послуги   або   їх
повернення. 
PCI  DSS   (Стандарт  PCI  DSS)-  стандарт  безпеки  даних   платіжних   карт,  що
являє собою сукупність деталізованих вимог щодо забезпечення безпеки
даних  про власників  платіжних  карт,  розроблений відповідно  до правил
платіжних систем.
Шахрайська  операція  (операція  сумнівного  характеру) -  платіжна
операція,   яка   проводиться   за   допомогою   банківської   карти   /   карти,   її
дубляжу або інформації про її реквізити, використана без дозволу власника
карти.  Шахрайська  операція  може  проводитися  з  використанням
втраченої / викраденої / підробленої Банківської карти / карти, а також з
використанням   отриманих   шахрайським   шляхом   даних   про   реквізити
Банківської  картки  та / або  Власника  картки, необхідних  для здійснення
платіжної операції, а також у інший спосіб, що не передбачає схвалення
операції власником карти.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Оператор зобов'язується:
3.1.1.  Організувати  обробку  та  авторизацію  банками-емітентами,
платіжними  організаціями  платіжних  систем,  іншими  відповідними
особами транзакцій по платіжних операціях, ініційованих авторизованими
Клієнтами,   у   порядку   та   у   строки,   встановлені   відповідною   платіжною
системою. 
3.2. Оператор має право:
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3.2.1.   Отримувати   від   Клієнта   у   зазначеній   Оператором   формі   в   рамках
виконання Сторонами даного Договору будь-яку інформацію, що стосується
проведених   платіжних   операцій,   включаючи   відомості   про   держателя
банківської   картки,   а   також   будь-які   відомості,   що   стосуються   угоди,   на
виконання якої Клієнтом ініціюється здійснення переказу. 
3.2.2.  В  односторонньому  порядку  відмовити  Клієнту  у  проведенні
авторизації платіжних операцій та здійсненні перерахунку коштів платіжних
операцій і призупинити обслуговування в наступних випадках:
3.2.2.1   у   разі   невиконання   /   неналежного   виконання   Клієнтом   своїх
зобов'язань за цим Договором, а також в інших випадках, передбачених
законодавством та/або правилами відповідних платіжних систем.
3.2.2.2 у разі порушення Клієнтом п. 3.3.4. цього Договору.
3.2.2.3 у разі наявності у Оператора підстав для віднесення систематично
здійснюваних   Клієнтом   платіжних   операцій   до   таких,   що   підлягають
фінансовому моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення».
3.2.2.4.   у   разі   ,   якщо   обсяг   коштів   Chargeback-операцій,   здійснених   у
минулому   місяці   ,  складе   або  перевищить   суму,  що  становить   10   %  від
загального  обсягу  коштів  платіжних  операцій  Клієнта,  оброблених
Оператором   в   такому   місяці,   а   також   у   разі,   якщо   обсяг   коштів   Refund-
операцій, проведених у минулому місяці, складе або перевищить суму, що
становить  30  %  від  загального  обсягу  коштів  платіжних  операцій,
оброблених Оператором в такому місяці.
Призупинення  обслуговування  здійснюється  відразу  після  виявлення
порушень, зазначених вище.
Залежно  від   виявлених  обставин,  обслуговування  може   бути відновлено
після усунення порушень, проведення перевірки та отримання дозволу на
проведення   платіжної   операції   від   уповноваженого   державного   органу,
з'ясування фактів, що свідчать про відсутність порушень.
3.2.3.     На вимогу   банку-еквайєра   та /   або  банку-емітента  передавати   їм
будь-яку інформацію, отриману від Клієнта при виконанні цього Договору.
3.2.4.  Сторони  домовилися,  що  відповідне  повідомлення,  отримане
Оператором   від   банку-емітента   або   від   платіжної   організації   платіжної
системи,   в   рамках   якої   відбувається   обробка   і   проведення   платіжних
операцій,  за допомогою факсимільного або електронного зв'язку (у тому
числі електронної пошти), є достатнім підтвердженням шахрайського та /
або сумнівного характеру операцій, ініційованих Клієнтом, і є достатньою
підставою для зупинення обслуговування операцій Клієнта Оператором. 
3.2.5. Повністю припинити обслуговування Клієнта у разі виявлення фактів
здійснення дій шахрайського характеру Клієнтом чи з використанням його
електронних   платіжних   засобів,   а   також   у   випадках   здійснення   дій,   що
прямо   порушують   чинне   законодавство   та/або   мають   підстави   бути
кваліфікованими   як   адміністративні   або   кримінальні   правопорушення
(злочини і проступки). 

3.3. Клієнт зобов'язується:
3.3.1.  Здійснити  оплату  наданих  Оператором  послуг  в  порядку,
встановленому цим Договором.
3.3.2.     За   рахунок   власних   коштів   забезпечити   наявність   і   безперебійну
роботу  власних   каналів  зв'язку  з  мережею  Інтернет,  а  також  технічних   і
програмних   засобів,   необхідних   для   підтримки   функціонування   системи
WayForPay.
3.3.3.   Не   здійснювати   придбання   товарів   і   послуг,   заборонених   до  обігу
(обмежених   в   обігу   без   дотримання   відповідних   умов)   відповідно   до
законодавства   України,   а   також   товарів   або   послуг,   заборонених   до
продажу у відповідності з правилами відповідних платіжних систем.
3.3.4.   Надавати  Оператору  за   письмовим   запитом   (відправленого  з
допомогою   факсимільного   /   поштового   /   електронного   зв'язку)   будь-які
запитувані ним документи, які стосуються предмета цього Договору, в строк
не   пізніше   3   (трьох)   робочих   днів   з   моменту   отримання   такого   запиту
Клієнтом.
3.3.5.  Негайно  повідомляти  Оператору  за  допомогою  телефонного,
факсимільного,   електронного   зв'язку   інформацію,   яка   стала   відомою
Клієнту про те, що правочин, на виконання якого ініційовано здійснення
переказу є недійсним чи буде розірваний.
3.4. Клієнт має право:
3.4.1. Отримувати послуги Фінансової Компанії з використанням програмно-

аппаратного комплексу      “Way For Pay”;

3.4.2. Звертатися до Оператора        з запитами щодо здійснених Клієнтом

операцій;

3.4.3. Отримувати інформацію щодо діяльності Оператора      , передбачену

ст.   12   Закону   України   “Про   фінансові   послуги   та   державне   регулювання
ринків фінансових послуг” No 2664-III від 12.07.2001р.4. 

4.   ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕННЯ   ПЛАТІЖНИХ   ОПЕРАЦІЙ   ТА   РОЗРАХУНКІВ   МІЖ
СТОРОНАМИ
4.1. Платіжні операції здійснюються в наступному порядку:

4.1.1.   Оператор   за   Розпорядженням   Клієнта   приймає   на   свій   поточний
рахунок грошові  кошти та протягом операційного  дня, але не  більше 30
(тридцяти) календарних днів з моменту ініціювання Переказу, перераховує
їх на користь одержувача коштів.
4.1.2.   Списання,   переказ   грошових   коштів,   технічний   і   організаційний
супровід   транзакцій   по   платіжних   операціях   Оператор   здійснює   своїми
технічними   засобами   або   засобами   відповідних   установ,   що   надають
послуги Оператору. Технічні засоби системи WayForPay в автоматичному та/
або  полуавтоматичному  режимі  здійснюють  передачу  інформації,
необхідної для авторизації держателя електронного платіжного засобу при
ініціюванні   ним   платежу   і   введеній   ним   до   программно-аппаратного

комплексу                 ,       . У разі якщо авторизація пройшла успішно,

система виводить у інтерівейсі       повідомлення для клієнта, що інформує

про успішну ініціацію транзакції.
4.1.3.   Результатом   успішно   проведеної   платіжної   операції   і   як   наслідок
наданої   Клієнту   послуги   є   зарахування   за   вирахуванням   винагороди
Оператора  та  інших  узгоджених  сторонами  витрат  суми  платежу,
ініційованого Клієнтом.
4.1.4.  Оператор,  банк-емітент,  банк-еквайєр,  платіжна  організація
відповідної   платіжної   системи,   відповідно   до   встановлених   правил   і
процедур   платіжних   систем,   здійснюють   повернення   зарахованих   коштів
проведених   платіжних   операцій,   здійснених   відповідно   з   виконанням
угоди, що укладається Клієнтом (Chargeback) у разі наявності у них достатніх
доказів невиконання або неналежного виконання отримувачем коштів своїх
зобов'язань  перед  Клієнтом. Підстави,  процедури та порядок здійснення
таких операцій встановлюються правилами відповідних платіжних систем,
узгоджених   в   установленому   порядку   з   Національним   Банком   України.
Фінансові   та   інші   зобов'язання,   а   також   відповідальність,   що   виникає   у
випадках, результатом яких є Chargeback-операції, сторона правочину несе
на собі в повному обсязі.
4.2.   Оператор   здійснює   обробку   даних   платіжних   операцій   і   ініціює
зарахування грошових коштів за дорученням Клієнта в сумі за вирахуванням
винагороди Оператора в строк та на умовах, встановлених цим Договором з
урахуванням вимог відповідних платіжних систем. 
4.3. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт погоджується сплачувати на

користь   Оператора       Комісію   згідно   Тарифів,   про   які   Клієнт   буде

поінформований до здійснення Транзакціі            за допомогою інтерфейсу

“WayForPay”.   Розмір   Комісії   встановлюється   і   змінюється   за   рішенням

Оператора        і   може   відрізнятися   в   залежності   від   суми   платежу,

Одержувача   коштів,   категорії   Клієнтів,   виду   платіжного   методу,   типу

платіжного  засобу         ,  платіжної   системи  і   т.  д.  При   цьому,  Оператор

забезпечує Клієнту технічну можливість відмовитися від здійснення операції
вибравши   відповідну   команду   на   інтерфейсі   “WayForPay”   або   шляхом
закриття відповідного інтерфейсу у процесі здійснення транзакції.
4.4. Винагорода Оператора за послуги, що надаються за умовами даного
Договору, підлягає оплаті шляхом утримання відповідної суми із загальної
суми ініційованого Клієнтом переказу.
4.5. За проведені Оператором операцій з повернення коштів (REFUND), що є
результатом   повернення   товару   Клієнтом   (відмови   від   робіт,   послуг)   за
умови,   що   такі   повернення/відмова   були   підтверджені   отримувачем
коштів, а також за списання коштів в порядку Chargeback Клієнт сплачує
Оператору суму відшкодування у розмірі 3 грн. за кожну таку операцію.
4.6. Оператор встановлює Ліміти за сумами і кількістю переказів протягом
одного операційного дня, а також Тарифи на надані послуги.
4.7.   Валютою   цього   Договору   Сторони   вважають   українську   гривню.   Всі
розрахунки і оплата за цим Договором здійснюються в гривнях. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1.   Оператор   несе   відповідальність   за   пряму   шкоду,   заподіяну   Клієнту
внаслідок   порушення   Оператором   умов   цього   договору   та  чинного
законодавства.   Граничний   розмір   відповідальності   за   реальний   збиток   у
будь-якому   випадку   не   може   перевищувати   суму,   ініційованої   Клієнтом
трансакції.
5.2. Клієнт несе відповідальність за правильність інформації, зазначеної ним
під час ініціювання переказу коштів.
5.3.   Оператор   не   несе   відповідальності   за   якість   роботи   обладнання,
програмного  забезпечення  та  каналів  зв'язку,  якими   користується  Клієнт
при доступі до “WayForPay”.

5.4. Оператор            не несе відповідальності перед Клієнтом за дії Банку-

Емітента.

5.5. Оператор      не несе відповідальності за якість послуг або товарів, які

сплачує   Клієнт   за   допомогою   Системи   “WayForPay”,   а   також   не   несе
відповідальності за зобов'язаннями одержувача перед Клієнтом.
5.6. Клієнт приймає на себе всі ризики настання негативних наслідків у разі
втрати (розголошення, передачі кому-небудь) свого логіна і пароля доступу,
в   результаті   чого   треті   особи   отримали   несанкціонований   доступ   до
Облікового запису Клієнта у “WayForPay”.

6. ФОРС-МАЖОР
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6.1.   Сторони   звільняються   від   відповідальності   за   повне   або   часткове
невиконання   зобов'язань   за   цим   Договором,   якщо   таке   невиконання   є
наслідком   дії   непереборної   сили   ("форс-мажор"),   до   якого   відносяться
масові заворушення, заборонні дії влади, в т.ч. встановлення на підставі
законодавчих актів відстрочки виконання зобов'язань (мораторій), стихійні
лиха, пожежі, катастрофи та інші обставини непереборної сили.
6.2. Сторони зобов'язані в письмовій формі повідомити один одного про
настання та / або припинення форс-мажорних обставин протягом 5 (п'яти)
днів   з   моменту   їх   настання,   з   наданням   необхідних   документів,   що
підтверджують  настання  таких  обставин.  Достатнім  підтвердженням
настання   форс-мажорних   обставин   буде   довідка,   видана   регіональним
відділенням   Торгово-промислової   палати   України.   Неповідомлення   іншої
Сторони  про  обставини  непереборної  сили  та/або  неналежне
підтвердження   таких   обставин   позбавляє   Сторону   посилатися   на   них   з
метою звільнення від відповідальності.
6.3.  Якщо  неможливість  виконання  Сторонами  зобов'язань  за  цим
Договором буде тривати понад 1 (один) місяць, Сторони вправі розірвати
даний Договір з наступним проведенням взаєморозрахунків.

7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
7.1.   У   всьому,   що   не   передбачено   умовами   цього   Договору,   Сторони
керуються законодавством України.
7.2. Усі суперечки та розбіжності, що виникають  з цього Договору або у
зв'язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між
Сторонами.
7.3. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди, спори і розбіжності передаються
на розгляд до суду в установленому законодавством порядку.
7.4.   При   виникненні   претензій   з   боку   власників   картки   або   їх   банків-
емітентів у зв'язку з необґрунтованістю списання коштів з їх рахунків, Клієнт
вживає  заходів щодо врегулювання спірних питань, керуючись вимогами
платіжних систем та чинним законодавством України. 

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1.  Цей  Договір  укладається  шляхом  приєднання  Клієнта  до
запропонованих умов з дотриманням ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу
України. Клієнт не має права пропонувати Оператору свої умови Договору.
8.2. Договір укладається до першого здійснення Клієнтом будь-якої операції
шляхом повного та безумовного прийняття умов Договору. Клієнт не має
технічної можливості скористатися послугами Оператора до ознайомлення
з умовами Договору та їх прийняття.
8.3. Висловленням згоди Клієнта з умовами цього Договору буде вважатися
реєстрація на сайті “WayForPay” або ініціювання фінансових операцій через
систему “WayForPay”.
8.4. Оператор має право вносити зміни в Договір і додатки до Договору
(далі  по  тексту  –  Зміни)  шляхом  публікації  таких  змін  на  сайті
www.WayForPay.com. Зміни набирають чинності через 20 днів з моменту їх
публікації   на   сайті   www.WayForPay.com   або   в   термін,   вказаний   в   самих
Змінах. Зміни також можуть бути опубліковані в інших точках доступу до
послуг Оператора – веб-сайтах партнерів, мобільних додатках, тощо.
8.5.  Клієнт  висловлює  згоду  із  запропонованими  Змінами  шляхом
ініціювання   операцій   з   переказу   грошових   коштів   за   допомогою   систми
WayForPay на нових умовах.
8.6. Місцем укладення цього Договору є місто Запоріжжя.
8.7. Договір набирає чинності з моменту, зазначеного в п. 8.3.  Договору і
діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.
8.8. Договір може бути достроково розірваний за ініціативою Оператора без
повідомлення причин Клієнту.
8.9.  Дострокове  розірвання  Договору  за  ініціативою  Клієнта  не
допускається.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
9.1. Будь-яка інформація, отримана Сторонами в рамках цього Договору, є
суто   конфіденційною   і  не   підлягає   передачі  третім  особам,   за  винятком
випадків,  передбачених  чинним  законодавством  України,  або  для
виконання умов цього Договору.
9.2. Будь-яка конфіденційна інформація, отримана Сторонами, в тому числі
при  подальшому  копіюванні,  відтворенні  і  дублюванні,  залишається
власністю Сторони, що її передає. На письмову вимогу Сторони - власника
інформації, вона має бути повернута (та/або знищена в разі зберігання в
електронному вигляді на носіях іншої Сторони) протягом 5 робочих днів з
моменту отримання іншою стороною відповідної вимоги. 

     
9.4. Конфіденційна інформація може бути правомірно передана Стороною,
що її отримала уповноваженим органам державної влади України тільки на

підставах та в порядку, встановлених законодавством України.      Оператор

звільняється   від   обов’язку   повідомляти   Клієнта   про   передачу   інформації
контролюючим органам у випадках встановлених чинним законодавством,
зокрема,  але  не  обмежуючись,  вимогами  до  порядку  проведення
фінансового моніторингу.
9.5.   При   втраті   або   розголошенні   конфіденційної   інформації,   Сторона
негайно  інформує  іншу  Сторону  про  втрату  або  розголошення
конфіденційної інформації, далі обидві Сторони вживають всіх необхідних
заходів   щодо   запобігання   будь-якого   подальшого   розкриття,   заподіяння
збитків  чи  інших  негативних  наслідків,  викликаних  втратою  або
розголошенням конфіденційної інформації.
9.6. Клієнт гарантує, що доступ до конфіденційної інформації має виключно
він особисто.     
9.7.  У  разі  якщо  Сторона  допустила  втрату  або  розголошення
конфіденційної інформації, вона несе відповідальність за збитки, понесені
іншою  Стороною у зв'язку з втратою  або розголошенням конфіденційної

інформації,   відповідно   до   законодавства   України.       9.8.   Клієнт

підтверджує,   що   повідомлений   належним   чином   і   надає   свою   згоду   на
передачу, зберігання, використання та поширення Оператором через ТОВ
"Українське бюро кредитних історій", розташоване за адресою: 01001, м.
Київ,   вул.   Грушевського,   1   -д,   код   ЄДРПОУ   33546706,   інформації   про
Підприємство, що міститься у нього, згідно зі ст. 7, 9 Закону України «Про
організацію формування та обігу кредитних історій». А також згоден з тим,
що у разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське бюро
кредитних історій», у якого буде зберігатися й оброблятися інформація по
кредитній   історії   Підприємства,   розмір   фінансової   відповідальності   ТОВ
«Українське   бюро   кредитних   історій»   перед   Сторонами   обмежується
розміром, який визначений у договорі про надання інформаційних послуг,
укладеному між Оператором і ТОВ «Українське бюро кредитних історій».
9.9.   Оператор   не   має   права   передавати   або   будь-яким   іншим   чином
доводити до відома третіх осіб конфіденційну інформацію, отриману від
Підприємства  в  ході  виконання  останнім  своїх  зобов'язань   за   цим
Договором, за винятком випадків, коли зазначена інформація запитується у
Оператора   банком-еквайєром,   банком-емітентом,   платіжної   організацією
платіжної  системи,  або  коли  розкриття  такої  інформації  необхідне,
відповідно до вимог чинного законодавства України або виконання цього
Договору.
9.10.   Сторони   зобов'язуються   при   виконанні   своїх   зобов'язань   за   цим
Договором  дотримуватися  всіх  вимог  законодавства  про  захист
персональних даних що до них застосовуються. У разі передачі відповідних
баз персональних даних від однієї Сторони іншій, Сторони зобов'язуються
укласти відповідну додаткову угоду із зазначенням найменування, цілей,
термінів і порядку обробки таких даних у переданих базах, а передавальна
Сторона   зобов'язана   зареєструвати   такі   правовідносини   відповідно   до
чинного законодавства України.

10.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.  Джерелами  правового  регулювання  відносин  Сторін  за  цим
Договором  є  чинне  законодавство  України,  Правила,  Стандарти  та
Рекомендації  платіжних  систем,  в  рамках  яких  надаються  послуги
Оператора.   Знання   відповідних   нормативно-правових   актів   є   обов'язком
окремо кожної із Сторін і не може бути предметом спору між ними. 
З   правилами   міжнародних   платіжних   систем   можна   ознайомитися   за
посиланнями: 
Visa:

https://www.visa.com.ua/dam/VCOM/download/about-visa/visa-rules-
public.pdf 
 
Mastercard:

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/
mastercard-rules.pdf. 

11. Додатки:
1. Тарифи на надання фінансових послуг ТОВ “ФК “Вей Фор Пей”;
2. Ліміти на здійснення фінансових операцій ТОВ “ФК “Вей Фор Пей”.

     

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ КОМПАНІЮ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК No 593 від 02.07.2015р;
Ліцензія НБУ на здійснення Переказів національної валюти без відкриття рахунків No 35 від 31.12.2015р.
Місцезнаходження:
Україна, 08205, Київська обл. Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Грибоєдова б. 2, оф.10
ЄДРПОУ 39626179
Телефон служби підтримки: +380 44 379 48 49,   +380 97 007 58 20
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