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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Визначення термінів 

1.1.1. Правила отримання товарів (надання послуг) в системі ПлатиПізніше™ – це документ, що 

встановлює порядок отримання товарів (надання послуг) в системі ПлатиПізніше™, визначає 

права і обов'язки учасників системи ПлатиПізніше™, є невід'ємною частиною Договору про 

отримання товарів (надання послуг) в системі ПлатиПізніше™ та обов'язковим для сторін 

Договору. Далі за текстом термін вживається скорочено – "Правила". 

1.1.2. Система ПлатиПізніше™ – повний унікальний функціональний комплекс надання послуг, 

пов’язаних з фінансуванням придбання товарів (надання послуг). 

1.1.3. Процесинг-центр – Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія 

"Фангарант Груп" (код за ЄДРПОУ 38922870), організатор системи ПлатиПізніше™. 

1.1.4. Клієнт – фізична особа або фізична особа-підприємець або юридична особа, з якою укладений 

або може бути укладений Договір про отримання товарів (надання послуг) в системі 

ПлатиПізніше™. 

1.1.5. Постачальник – суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює поставки товарів (надання 

послуг), учасник системи ПлатиПізніше™. 

1.1.6. Договір – Договір про отримання товарів (надання послуг) у системі ПлатиПізніше™, що 

укладається між Постачальником (або Процесинг-центром) та Клієнтом, спрямований на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків та оформлений як в 

паперовій формі, так і в електронній формі, який підписується Клієнтом за допомогою 

електронного підпису, а Постачальником – шляхом використання факсимільного відтворення 

аналога підпису уповноваженої особи та відбитка печатки Постачальника. Порядок укладення 

Договору за допомогою електронного підпису визначається цими Правилами. 

1.1.7. Електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних 

або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. Для цілей 

цих Правил Сторони визнають електронний підпис аналогом власноручного підпису Клієнта. 

Порядок застосування електронного підпису визначається цими Правилами. Усі Договори про 

отримання товарів (надання послуг) в системі ПлатиПізніше™, укладені Клієнтами з 

використанням електронного підпису, є рівнозначними (мають однакову юридичну силу) з 

Договорами на паперовому носії. Належність електронного підпису конкретному Клієнту 

встановлюється за допомогою сервісу BankID автоматично і Сторони взаємно та 

беззастережно визнають таку приналежність як вірну. 

1.1.8. Сервіс BankID – процедура верифікації (перевірки достовірності) даних Клієнта/поручителя, 

що застосовується на розсуд Клієнта/поручителя, обравши зручний канал ідентифікації, під 

час реєстрації Клієнта/поручителя на веб-сайті Процесинг-центра www.dogovor.paylate.com.ua, 

та полягає в отриманні Процесинг-центром з дозволу Клієнта/поручителя його реєстраційних 

даних від обраної Клієнтом/поручителем (з доступного переліку) банківської установи 

України, яка перед цим вже здійснила його ідентифікацію. 

1.1.9. Пакет фінансування – сукупність фінансових, часових і якісних умов отримання Клієнтом 

товарів  (надання послуг) по технології фінансування ПлатиПізніше™. 

1.1.10. Заявка – інформація у вигляді письмового документу або в електронній формі, що надається 

Клієнтом Процесинг-центру через Постачальника для отримання товарів (надання послуг) у 

системі ПлатиПізніше™. 

1.1.11. Товари (послуги) – матеріальні та нематеріальні активи (товари, послуги, роботи), що 

реалізуються Клієнтам за Договорами на умовах Пакетів фінансування та цих Правил. 

1.1.12. Строк користування товарами – встановлений умовами Договору або Пакету фінансування 

строк, протягом якого Клієнту надається товар в користування. Якщо інше не зазначено в 

Договорі або Пакеті фінансування та за умови дотримання Клієнтом умов Договору та цих 

Правил, строк користування товарами дорівнює строку оплати чергових (місячних) платежів 

за Договором. 
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1.2. Ці Правила регулюють відносини між Процесинг-центром, Постачальниками, Клієнтами, які 

уклали Договір на умовах цих Правил.  

1.3. Ці Правила встановлюють порядок та умови отримання Клієнтами товарів і послуг у 

Постачальників, розмір та порядок оплати платежів, строки розрахунків, відповідальність сторін, 

порядок вирішення спорів, інші умови, за якими сторони повинні дійти згоди для укладення та 

виконання Договору відповідно до чинного законодавства України. 

1.4. Ці Правила є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Підписанням 

Договору Клієнт приєднується до цих Правил. Ці Правила є невідʼємною частиною кожного 

Договору з моменту його укладення. 

1.5. Ці Правила розроблені у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, Податковим кодексом України, Законами України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг", "Про захист прав споживачів", "Про електронну 

комерцію", "Про захист персональних даних", "Про організацію формування та обігу кредитних 

історій", "Про фінансовий лізинг" та іншими нормативними актами, що регулюють умови надання 

товарів і послуг та їх фінансування в Україні. 

2. УЧАСТЬ У СИСТЕМІ ПЛАТИПІЗНІШЕ™ 

2.1. Участь в системі ПлатиПізніше™ здійснюється на підставі укладеного між Постачальником та 

Процесинг-центром Договору. 

2.2. Для укладення Договору Клієнт надає відповідну заявку Постачальнику, який є учасником 

системи ПлатиПізніше™. 

2.3. Згідно Договору Процесинг-центр організовує (забезпечує) надання Постачальником Клієнту 

товарів (послуг) у відповідності до умов Договору, Пакету фінансування та цих Правил. Ці Правила 

є невід'ємною частиною Договору. Підпис Клієнта на Договорі свідчить про те, що Клієнт 

ознайомлений з цими Правилами і взяв на себе обов'язок їх дотримуватися. 

2.4. Клієнт зобов'язується виконувати умови обраного Пакету фінансування, Договору і цих Правил. 

3. ПАКЕТ ФІНАНСУВАННЯ 

3.1. Пакет фінансування містить істотні умови, за якими товари (послуги) надаються Клієнту. Обраний 

Клієнтом Пакет фінансування зазначається в Договорі і є його невід'ємною частиною з моменту 

підписання Клієнтом Договору. Пакет фінансування містить: 

3.1.1. назву пакета; 

3.1.2. розмір платежу, який сплачується Клієнтом при укладенні Договору та порядок його сплати 

(якщо передбачено Пакетом фінансування); 

3.1.3. період, кількість і розмір (або порядок його визначення) періодичних платежів для 

погашення вартості товарів (послуг); 

3.1.4. вид Договору, за яким Клієнт отримує товари (послуги) згідно Пакету фінансування; 

3.1.5. порядок переходу права власності та ціну, за якою товари можуть бути передані у власність 

Клієнту; 

3.1.6. інформацію про сторону, яка забезпечує страхування ризиків випадкового знищення або 

випадкового пошкодження товарів (якщо передбачено Пакетом фінансування); 

3.1.7. розмір плати за надання фінансування та порядок її оплати; 

3.1.8. інші умови, що є складовою Пакету фінансування. 

3.2. Пакети фінансування формуються та затверджуються Процесинг-центром і є публічною офертою 

Процесинг-центра в розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України. 

3.3. Інформація про Пакети фінансування є загальнодоступною і розміщується на веб-сайті 

www.PayLater.com.ua. Клієнт обирає Пакет фінансування, на умовах якого він бажає отримати 

товари (послуги) з наявних Пакетів фінансування, що пропонуються Процесинг-центром. 
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3.4. Процесинг-центр може без попереднього погодження з Клієнтом розробляти і впроваджувати нові 

Пакети фінансування, встановлювати періоди дії Пакетів фінансування. Процесинг-центр 

зобов'язаний підтримувати умови Пакета фінансування, по якому товари (послуги) надані 

Клієнту, незалежно від того, чи було припинено та (або) змінено дію такого Пакету фінансування в 

якості публічної оферти. 

4. ОТРИМАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 

4.1. Для отримання товарів (надання послуг) у системі ПлатиПізніше™, Клієнт подає заявку на 

отримання товарів (надання послуг) Процесинг-центру через Постачальника, який є учасником 

системи ПлатиПізніше™. 

4.2. Заявка подається в довільній формі і обов'язково містить інформацію про Клієнта, інформацію про 

Постачальника, обраний Пакет фінансування, перелік товарів (їх комплектацію), послуг, а також 

інші дані на вимогу Процесинг-центра. 

4.3. Постачальник може надавати Клієнту необхідну допомогу при оформленні заявки, ознайомлює 

Клієнта з Пакетами фінансування. 

4.4. Постачальник перевіряє повноту та правильність (стосовно переліку товарів і послуг) наданої 

інформації та документів та надає її Процесинг-центру. 

4.5. Процесинг-центр перевіряє платоспроможність Клієнта, який звернувся з заявкою. Оцінка 

платоспроможності здійснюється за методикою, встановленою Процесинг-центром. 

4.6. Для підтвердження інформації, зазначеної в заявці і оцінки платоспроможності Клієнта, 

Процесинг-центр має право вимагати від Клієнта такі документи: 

4.6.1. Для юридичних осіб: 

4.6.1.1. нотаріально завірені копії установчих документів та виписки/витяги з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань; 

4.6.1.2. копії проміжної фінансової звітності (у складі Балансу та Звіту фінансові результати) за три 

останні квартали, завірені підписами керівника і головного бухгалтера, печаткою Клієнта 

(за наявності); 

4.6.1.3. копію документа (наказу, протоколу, рішення, тощо) про призначення керівника Клієнта, 

завірену підписом керівника і печаткою Клієнта (за наявності);  

4.6.1.4. копію паспорта керівника, який має право підпису, завірену його підписом та печаткою 

Клієнта (за наявності). 

4.6.2. Для фізичних осіб–підприємців: 

4.6.2.1. нотаріально завірену копію виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

4.6.2.2. копії звітів фізичної особи–підприємця за три попередніх квартали, завірені підписом і 

печаткою Клієнта (за наявності); 

4.6.2.3. копію паспорта фізичної особи–підприємця, завірену його підписом і печаткою (за 

наявності); 

4.6.2.4. завірену підписом і печаткою (за наявності) копію документа, який свідчить про обрану 

фізичною особою–підприємцем систему оподаткування. 

4.6.3. Для фізичних осіб: 

4.6.3.1. копію паспорта Клієнта, завірену його підписом; 

4.6.3.2. копію довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків. 

4.7. Наведений в підпунктах п. 4.6. цих Правил перелік не є вичерпним. Процесинг-центр може 

вимагати надання додаткових документів для оцінки платоспроможності Клієнта. 

4.8. За результатами оцінки платоспроможності Клієнта, Процесинг-центр може вимагати від Клієнта 

надання забезпечення виконання договірних зобовʼязань Клієнта у вигляді поруки. Договір 
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поруки може бути укладений в електронній формі з накладеним на нього електронним підписом 

поручителя в порядку, передбаченому розділом 5 цих Правил. 

4.9. Кожний примірник договору поруки в електронній формі з накладеним на нього електронним 

підписом поручителя, є оригіналом такого документа. Підпис поручителя на договорі поруки 

свідчить про те, що поручитель ознайомлений з цими Правилами і взяв на себе обов'язок їх 

дотримуватися. 

4.10.  Процесинг-центр задовольняє заявку Клієнта, який відповідає критеріям платоспроможності, 

встановлених Процесинг-центром. 

4.11.  Процесинг-центр має право відхилити заявку Клієнта, який не відповідає критеріям 

платоспроможності. Процесинг-центр має право надавати Клієнту відповідь про причини відмови 

йому у задоволенні заявки та пояснювати, які умови повинні виконуватися для того, щоб наступна 

заявка могла бути задоволеною. 

4.12.  Заявка приймається до виконання Постачальником після прийняття Процесинг-центром рішення 

про задоволення заявки. 

4.13.  При прийнятті заявки до виконання Клієнту надається номер особового рахунку, який 

зазначається в Договорі та використовується для подальших розрахунків з Клієнтом. 

4.14.  Якщо інше не вказано в Договорі, підписання Клієнтом Договору засвідчує факт отримання 

товарів (надання послуг) в належній кількості, стані та в комплектності згідно умов Договору, та 

без зовнішніх дефектів і інших недоліків. 

4.15.  В момент підписання Договору Клієнт отримує право користування товарами. Право власності на 

товари переходить до Клієнта в порядку, передбаченому Договором, обраним Клієнтом Пакетом 

фінансування і цими Правилами. 

4.16.  Характеристики товарів, за якими їх можна ідентифікувати, вказуються в Договорі. Товари 

поставляються в комплектації, яка визначена в Договорі, а для товарів стандартної комплектації – 

в комплектації, встановленої виробником для цих товарів. 

4.17.  Доставка, монтаж, підключення, налаштування товарів здійснюється у разі, якщо це передбачено 

умовами Пакета фінансування та (або) вказано в специфікації. Перелік послуг та їх вартість 

вказуються в Договорі. Оплата таких послуг здійснюється згідно умов обраного Пакета 

фінансування. 

4.18.  Клієнт має право відмовитися від прийняття товарів (послуг) у зв'язку з недоліками, зовнішніми 

дефектами, некомплектністю, невідповідністю товарів (послуг) замовленням, виявленими при 

прийнятті товарів (послуг), які роблять неможливим використання товарів їх цільовим 

призначенням, а у випадку надання послуг – втрату інтересу та можливої вигоди від результату їх 

отримання. Питання щодо способів усунення недоліків погоджуються між Постачальником та 

Клієнтом в розумні строки. 

5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ 

5.1. Договір з Клієнтом за допомогою електронного підпису укладається на умовах та в порядку, 

визначеному цими Правилами. 

5.2. Сторони домовилися, що Договір укладається в електронній формі на веб-сайті Процесинг-центра 

www.dogovor.paylate.com.ua, згідно статей 207, 639 Цивільного кодексу України та із 

застосуванням норм Закону України "Про електронну комерцію". 

5.3. У разі прийняття позитивного рішення по заявці Клієнта, Процесинг-центр інформує Клієнта 

шляхом відправлення СМС-повідомлення на телефонний номер, зазначений в заявці та/або 

шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну адресу, зазначену в заявці. 

5.4. Процесинг-центр не несе відповідальності за затримку отримання Клієнтом повідомлення 

надісланого за допомогою електронних чи телефонних сервісів, спричиненого проблемами в 

роботі відповідних сервісів. 

http://www.dogovor.paylate.com.ua/
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5.5. Електронне повідомлення про прийняття позитивного рішення в наданні товарів (послуг) у 

системі ПлатиПізніше™ містить гіперактивне посилання. Здійснюючи перехід по гіперактивному 

посиланню, Клієнт заходить на веб-сайт Процесинг-центра www.dogovor.paylate.com.ua. 

5.6. Для підписання електронної форми Договору, Клієнт здійснює вхід до своєї облікової сторінки на 

веб-сайті Процесинг-центра www.dogovor.paylate.com.ua. 

5.7. Здійснивши авторизований вхід до своєї облікової сторінки на веб-сайті Процесинг-центра, Клієнт 

проходить ідентифікацію своєї особи, обравши на свій розсуд канал ідентифікації за допомогою 

сервісу BankID. Після чого ознайомлюється з цими Правилами, та ставлячи відповідну відмітку, 

Клієнт підтверджує, що він ознайомлений, погоджується з усіма визначеннями, умовами та 

змістом, повністю розуміє і зобов'язується неухильно дотримуватись положень цих Правил. 

5.8. Після ознайомлення з цими Правилами Клієнт отримує доступ до Договору в електронній формі. 

Даний Договір є персоналізованим та містить усі істотні умови Договору та персональні дані 

Клієнта, з урахуванням цих Правил, Пакету фінансування та заявки Клієнта. 

5.9. Клієнт підтверджує свою повну обізнаність та згоду у усіма істотними умовами Договору з 

моменту кліку по кнопці "ПІДПИСАТИ", яка розміщена в нижньому правому куті Договору. 

5.10. Підписання Клієнтом Договору відбувається шляхом використання електронного підпису. 

Клієнт надає згоду на використання його електронного підпису у якості аналога власноручного 

підпису. Безпосереднє підписання Договору здійснюється Клієнтом шляхом надсилання Клієнтом 

Процесинг-центру одноразового ідентифікатора через свою облікову сторінку на веб-сайті 

Процесинг-центра. Одноразовий ідентифікатор надсилається Процесинг-центром Клієнту засобом 

зв'язку, вказаним під час подання заявки. Виконання цих дій означає прийняття Клієнтом всіх 

умов Договору та його укладання в електронній формі, що згідно пункту 12 статті 11 Закону 

України "Про електронну комерцію" за правовими наслідками прирівнюється до укладення 

Договору в письмовій формі та підписаного власноруч. Кожний примірник Договору в електронній 

формі з накладеним на нього електронним підписом, є оригіналом такого документа. 

5.11. Підписання Постачальником (або Процесинг-центром) Договору відбувається шляхом 

використання факсимільного відтворення аналога підпису уповноваженої особи та відбитка 

печатки Постачальника (або Процесинг-центра), нанесених за допомогою засобів механічного або 

іншого копіювання. 

5.12. Примірник Договору в електронній формі підписаний Сторонами, в день його підписання в 

автоматичному режимі зберігається у Клієнта, Постачальника та Процесинг-центра. 

5.13. Сторони домовилися, що справжність примірника Договору в електронній формі додатково 

підтверджується штрих-кодом, який наноситься на Договір та містить ключові параметри 

Договору, а саме: ідентифікаційний номер Клієнта, дату укладання Договору, загальну суму 

платежів по Договору та кількість платежів по Договору. Зазначений штрих-код генерується в 

момент підписання Договору програмним забезпеченням Процесинг-центра в автоматичному 

режимі. 

5.14. Сторони дійшли згоди, що в момент підписання Клієнтом Договору в електронній формі 

програмним забезпеченням Процесинг-центра в автоматичному режимі формується контрольна 

сума Договору в електронній формі. Контрольна сума Договору в електронній формі може 

використовуватися для перевірки цілісності даних Договору в електронній формі при його 

передачі або збереженні, що виключає можливість внесення будь-якою стороною будь-яких змін 

до тексту підписаного Договору в електронній формі. 

5.15. Підписання Сторонами Договору в електронній формі створює такі ж правові зобов'язання та 

наслідки, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами 

Сторін, тобто вчинені в письмовій формі. 

6. РОЗРАХУНКИ І ПЛАТЕЖІ 

6.1. За Договором Клієнт сплачує на користь Процесинг-центра платежі згідно Пакета фінансування та 

Договору. Розрахунки між сторонами здійснюються в національній валюті України – гривні 

http://www.dogovor.paylate.com.ua/
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шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Процесинг-центра. Розрахунки з 

нерезидентами у іншій, ніж українська гривня, валюті здійснюються в порядку, визначеному 

чинним законодавством України. 

6.2. Строк, протягом якого Клієнт зобов'язаний сплачувати за отримані товари (послуги), а також 

кількість і розмір таких платежів, визначається на підставі зазначеного в Договорі Пакету 

фінансування. Строк, протягом якого Клієнт повинен сплачувати платежі, починається з дня 

передачі товарів (надання послуг) Клієнту і закінчується в останній день встановленого Пакетом 

фінансування строку. 

6.3. Клієнт самостійно розраховує суму належних до сплати платежів за поточний місяць і оплачує їх 

на підставі Договору. 

6.4. Розрахунковий період становить 1 (один) календарний місяць, якщо в Пакеті фінансування не 

вказано інше. Оплата платежів здійснюється до 20 (двадцятого) числа кожного місяця, починаючи 

з наступного місяця після підписання Договору. 

6.5. Якщо 20 (двадцяте) число місяця припадає на святковий або неопераційний банківський день, 

оплата може здійснюватися в наступний за цим числом операційний банківський день. Таке 

прострочення платежу не вважається порушенням і не тягне за собою нарахування неустойки. 

6.6. Грошові кошти, що надійшли від Клієнта на рахунок Процесинг-центра, в першу чергу 

зараховуються в рахунок погашення нарахованої неустойки (штрафів, пені) та витрат на 

обслуговування заборгованості Клієнта; в другу чергу – на погашення плати за розстрочення, 

процентів, комісій за надання фінансування; в третю чергу – на погашення основної суми 

заборгованості за товари (послуги). 

6.7. Розрахунки між Клієнтом і Процесинг-центром по сплаті платежу при укладенні Договору, якщо 

такий платіж передбачено Пакетом фінансування, можуть здійснюватися через Постачальника. 

При цьому Клієнт перераховує грошові кошти Постачальникові згідно Договору з зазначенням в 

платіжному документі номеру і дати Договору та особового рахунку (зазначений у Договорі). 

Перерахування грошових коштів Клієнтом Постачальнику із зазначенням найменування Договору 

і Пакета фінансування підтверджує, що Клієнт доручає Постачальнику перерахувати на користь 

Процесинг-центра платіж при укладенні Договору. 

6.8. Протягом дії Договору періодичні платежі підлягають індексації (коригуванню) на різницю курсу 

долара США, по відношенню до української гривні, встановленого Національним Банком України 

на день оплати поточного періодичного платежу і курсу долара США по відношенню до 

української гривні встановленого Національним Банком України на дату укладення Договору з 

Клієнтом у випадку якщо ця різниця становить позитивне число. 

6.9. У разі, якщо курс долара США, по відношенню до української гривні, встановленого Національним 

Банком України на день оплати поточного платежу, не перевищує обліковий курс долара США по 

відношенню до української гривні, встановленого Національним Банком України на дату 

укладення Договору з Клієнтом, індексація (коригування) платежу не проводиться. 

7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ТОВАРИ. УГОДА ПРО ВИКУП ТОВАРІВ 

7.1. З моменту отримання товару до моменту переходу права власності на товар Клієнт отримує право 

користування товаром. Таке право може бути обмежено у встановлених Договором та цими 

Правилами випадках, зокрема у випадку істотного порушення Клієнтом строків оплати. 

7.2. Право власності на товари переходить до Клієнта за умови погашення Клієнтом всіх передбачених 

Договором і Пакетом фінансування платежів. Викупна ціна товарів включена в періодичні платежі 

вказані у Пакеті фінансування. 

7.3. Клієнт набуває право власності на товари до закінчення строку сплати всіх платежів, 

передбаченого Договором та (або) Пакетом фінансування, якщо Клієнт достроково сплатив всі 

належні до сплати платежі. 

7.4. Датою переходу права власності є дата погашення всіх належних до сплати сум згідно Договору. 
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7.5. Дана угода про викуп товарів є невід'ємною частиною Договору, набуває чинності з моменту його 

підписання і діє на термін сплати всіх платежів за Договором, згідно Пакету фінансування. 

7.6. До моменту переходу права власності на товари до Клієнта, Процесинг-центр має право без 

погодження з Клієнтом передавати право власності на товари будь-якій третій особі. У випадку 

переходу права власності на товари від Процесинг-центра до третьої особи, відповідні права і 

обов'язки Процесинг-центра за Договором переходять до нового власника товарів. 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОЦЕСИНГ-ЦЕНТРА 

8.1. Процесинг-центр має право: 

8.1.1. здійснювати перевірки наявності товарів в користуванні у Клієнта, дотримання Клієнтом 

умов користування товарами, правил їх експлуатації та безпеки використання; 

8.1.2. протягом дії Договору вимагати від Клієнта документи і відомості, що характеризують 

фінансовий стан Клієнта; 

8.1.3. призупиняти прийняття заявок від Клієнта у випадку несплати або несвоєчасної оплати 

Клієнтом платежів за Договором; 

8.1.4. вилучати товари з користування Клієнта у випадках, і в порядку передбачених чинним 

законодавством України, Договором і цими Правилами; 

8.1.5. без погодження з Клієнтом змінювати умови Пакетів фінансування з урахуванням п.3.4. цих 

Правил; 

8.1.6. вимагати від Клієнта відшкодування збитків відповідно до чинного законодавства України 

та цих Правил. 

8.2. Процесинг-центр зобов'язаний: 

8.2.1. забезпечити надання Клієнту в повному обсязі послуг, передбачених Пакетом фінансування; 

8.2.2. на вимогу Клієнта надавати інформаційну підтримку з приводу порядку оплати платежів. 

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА 

9.1. Клієнт має право: 

9.1.1. отримувати повний комплект послуг належної якості, передбачених обраним Пакетом 

фінансування; 

9.1.2. відмовитися від прийняття товарів, що не відповідають специфікації згідно Договору. 

9.2. Клієнт зобов'язаний: 

9.2.1. користуватися товарами відповідно до їх цільового призначення, дотримуватись вимог 

інструкцій по експлуатації, правил безпеки використання товарів, запобігаючи їх псуванню 

або пошкодженню; 

9.2.2. своєчасно і в повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання товарів, 

підтримувати їх у справному стані; 

9.2.3. у разі потреби за свій рахунок отримувати, підтримувати дію всіх необхідних ліцензій, 

дозволів та договорів, пов'язаних із користуванням товарами, своєчасно здійснювати 

реєстрацію і технічне обслуговування товарів; 

9.2.4. своєчасно і в повному обсязі сплачувати платежі, передбачені Пакетом фінансування;  

9.2.5. надавати представникам Процесинг-центра доступ до товарів і забезпечувати можливість 

здійснення перевірки умов їх використання і утримання; 

9.2.6. негайно повідомляти Процесинг-центр, а в гарантійний строк і Постачальника, про всі 

випадки виявлення несправностей, будь-яке знищення (втрату) або пошкодження товарів; 

9.2.7. у разі закінчення строку користування товарами, а також у разі дострокового розірвання 

Договору (крім випадків розірвання Договору на підставі п. 2. ст. 9 Закону України "Про 

захист прав споживачів") та в інших випадках дострокового повернення товарів – повернути 

товари за адресою місцезнаходження Процесинг-центра в стані, в якому вони були прийняті 
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в користування, з урахуванням нормального зносу, крім випадків, коли за умовами Договору 

та (або) Пакету фінансування право власності на товари переходить до Клієнта в момент 

укладення Договору; 

9.2.8. у випадку розірвання Договору на підставі п.2. ст. 9 Закону України "Про захист прав 

споживачів" (розірвання договору при поверненні товару належної якості та при відсутності 

аналогічного товару на обмін) – повернути товари за адресою торгової точки Постачальника. 

9.2.9. в період дії Договору на вимогу Процесинг-центра негайно надавати документи і відомості 

про свій фінансовий стан. Обсяг таких відомостей не повинен виходити за межі інформації, 

необхідної Процесинг-центру для проведення оцінки платоспроможності Клієнта; 

9.2.10. повернути товари у випадках, передбачених чинним законодавством України та цими 

Правилами. 

10. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРІВ – ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ 

10.1. Якщо товари є електронними пристроями, що поставляються в комплекті з програмним 

забезпеченням, таке програмне забезпечення передається Клієнту в користування на умовах, 

визначених виробником (постачальником) товарів і розробником програмного забезпечення. 

Програмне забезпечення може розміщуватися на носії інформації, що є складовою частиною 

товарів або на носіях, які відокремлені від товарів, такі як лазерні диски, карти пам'яті, тощо. 

10.2. Ліцензія на використання програмного забезпечення та порядок її надання встановлюються 

розробником програмного забезпечення. Якщо інше не передбачено умовами Пакета 

фінансування, Клієнт зобов'язаний самостійно отримати необхідні дозволи та ліцензії від 

Постачальника або розробника (власника авторських прав). Клієнт самостійно відповідає за 

дотримання умов ліцензій на програмне забезпечення, в тому числі у випадках, коли програмне 

забезпечення було поставлено в комплекті з товарами. 

10.3. Встановлення програмного забезпечення, незалежно від того, чи здійснюється Постачальником, 

чи ні, не є обов'язковою складовою послуг, пов'язаних з наданням Клієнту товарів. Прийняття 

товарів і оплата згідно Пакету фінансування здійснюються Клієнтом незалежно від поставки і 

встановлення програмного забезпечення. 

10.4. Процесинг-центр не відповідає за якість програмного забезпечення, яке поставляється в 

комплекті з товарами, в тому числі у випадках, коли вартість цього програмного забезпечення є 

складовою ціни товарів. 

11. УТРИМАННЯ І ПОЛІПШЕННЯ ТОВАРІВ 

11.1.  Клієнт протягом усього часу користування товарами повинен підтримувати їх у належному 

(справному) стані. 

11.2.  Клієнт протягом періоду користування товарами несе витрати на утримання товарів, пов'язані з 

їх експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом. 

11.3.  Клієнт має право поліпшувати товари лише за згодою Процесинг-центра. Водночас Клієнт має 

право вилучити здійснені ним поліпшення при умови, що такі поліпшення можуть бути 

відокремлені від товарів без збитків для них.  

12. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 

12.1.  Товари повинні відповідати встановленим вимогам якості в момент їх передачі Клієнту. 

12.2.  Строк, протягом якого виробник (продавець, постачальник) гарантує якість товару (гарантійний 

строк), визначається умовами продажу (поставки) товарів відповідного виробника. Гарантійний 

термін починається з моменту передачі товару Клієнту, якщо інше не встановлено умовами 

гарантії виробника товару. 
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12.3.  Гарантійне обслуговування і гарантійний ремонт товарів здійснюється на умовах виробника 

(продавця, постачальника), про які Клієнта повідомляє Постачальник під час приймання-передачі 

товарів. 

12.4.  Протягом гарантійного терміну в разі виникнення поломки товарів, яка підпадає під дію умов 

гарантійного обслуговування та гарантійного ремонту, Клієнт зобов'язаний письмово 

повідомити про це Процесинг-центр в дводенний термін з дня виникнення поломки. 

12.5.  При поверненні Клієнтом товарів неналежної якості, та (або) за умовами гарантії виробника, всі 

грошові компенсації Клієнту виплачуються виробником або гарантійною організацією. 

Взаємозалік грошових зобовʼязань Клієнта за сплатою періодичних (місячних) платежів, 

неустойки із вимогами щодо повернення коштів за товари неналежної якості та (або) за 

гарантією не проводиться. 

13. РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

13.1.  Ремонт і технічне обслуговування товарів, здійснюється згідно умов гарантії виробника 

(продавця, Постачальника). 

13.2.  У разі поломки товарів, яка не підпадає під дію умов гарантійного обслуговування та 

гарантійного ремонту, Клієнт зобов'язаний письмово повідомити про це Процесинг-центр у 

дводенний строк з дня виникнення поломки (пошкодження), незалежно від гарантійних умов або 

їх відсутності. 

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

14.1. Сторони несуть відповідальність, встановлену цими Правилами, укладеним між сторонами 

Договором та чинним законодавством України. 

14.2. У разі прострочення Клієнтом оплати періодичного платежу на строк до 10 (десяти) 

календарних днів, Клієнт сплачує неустойку в розмірі 5 (п'ять) відсотків від суми 

заборгованості за прострочення кожного платежу. 

14.3. У разі прострочення сплати платежів на строк більше 10 (десяти) календарних днів, Клієнт 

сплачує неустойку в розмірі 10 (десять) відсотків від суми заборгованості за кожен місяць 

прострочення. 

14.4. У разі неперерахування Клієнтом періодичних платежів більше 2 (двох) разів поспіль після 

закінчення встановленого умовами Договору строку платежу, їх списання з рахунку Клієнта 

здійснюється в безспірному порядку шляхом направлення Процесинг-центром в банк або іншу 

кредитну організацію, в яких відкритий рахунок Клієнта, розпорядження на списання з його 

рахунків грошових коштів в межах суми прострочених платежів. 

14.5. У разі несплати Клієнтом періодичного платежу протягом 30 (тридцяти) календарних днів, 

Клієнт зобов'язаний на першу вимогу Процесинг-центру протягом 10 (десяти) календарних 

днів з моменту отримання вимоги повністю погасити грошові зобов'язання за Договором 

враховуючи неустойку, комісію, тощо. 

14.6. Процесинг-центр має право відмовитися від Договору та (або) вимагати повернення товарів від 

Клієнта в безспірному порядку, якщо Клієнт не оплатив періодичний платіж в повному обсязі, і 

прострочення оплати становить більш ніж 30 (тридцять) календарних днів. Стягнення у 

безспірному порядку провадиться відповідно до чинного законодавства України. Повернення 

товарів не позбавляє Клієнта обов'язку погасити прострочену заборгованість за Договором, що 

існувала на момент повернення. 

14.7. Клієнт самостійно відповідає за будь-яку шкоду та (або) збитки, завдані майну та (або) 

здоров'ю третіх осіб, що виникли в результаті зберігання або експлуатації товарів. 

14.8. Клієнт не має права без згоди Процесинг-центра передавати товари третім особам, відчужувати 

їх, передавати в оренду або лізинг, закладати, передавати з метою забезпечення боргу, 

здійснювати інші дії, що передбачають передачу товарів або прав на них третім особам. У разі 

порушення цього обмеження Клієнт сплачує на користь Процесинг-центру компенсацію 
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вартості товарів, яка розраховується як сума всіх платежів, які підлягають оплаті на користь 

Процесинг-центру за період починаючи з місяця, в якому Клієнт допустив зазначене 

порушення, до кінця строку сплати всіх платежів, встановлених Пакетом фінансування і 

додатково сплачує штрафні санкції в розмірі 20 (двадцять) відсотків від початкової вартості 

товарів. 

14.9. Клієнт не має права вимагати від Постачальника або Процесинг-центра відшкодування будь-

яких збитків або зменшення суми платежів через настання перерви у використанні Клієнтом 

товарів, незалежно від причин настання такої перерви. 

14.10. Постачальник несе відповідальність перед Клієнтом за порушення зобов'язання з доставки, 

монтажу та запуску в експлуатацію товарів, якщо умовами Пакета фінансування або 

специфікації товарів ці дії вказані, як додаткова послуга Клієнту. 

14.11. У випадку виникнення необхідності проведення оцінки товарів при їх поверненні у звʼязку з 

порушенням Клієнтом умов Договору, витрати на оцінювання та зберігання покладаються на 

Клієнта. 

15. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

15.1. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – будь-який 

спір, що виникає щодо Договору та/або цих Правил, або у зв’язку з ними, підлягає передачі на 

розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Розвитку 

ринку фінансових послуг". Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення 

спору буде застосовуватись Регламент Постійно діючого Третейського суду при Асоціації 

"Розвитку ринку фінансових послуг". 

15.2. Сторони Договору погодили, що на підставі ст. 259 Цивільного кодексу України позовна 

давність за всіма зобов'язаннями, що виникають з умов Договору, в тому числі щодо сплати 

неустойки та відшкодування збитків, збільшується і становить 20 (двадцять) років. 

15.3. Сторони Договору погодили, що на підставі пункту 13 статті 11 Закону України "Про 

електронну комерцію", Договір в електронній формі підписаний Клієнтом шляхом 

використання електронного підпису та інші документи, пов'язані з електронним правочином, 

можуть бути подані сторонами як докази при розгляді спору в суді/третейському суді, та 

вважаються письмовими доказами. 

15.4. Процесинг-центр вправі пред'являти претензії у випадку виникнення спору між сторонами. 

Строк для розгляду претензії не повинен перевищувати 1 (одного) місяця. У випадку 

отримання претензії сторона, до якої вона направлена, зобов'язана задовольнити її, не чекаючи 

звернення до суду/третейського суду, або надати обґрунтовану відмову у задоволенні. У 

випадку не направлення стороною обґрунтованої відмови у вказаний цим пунктом строк, 

претензія вважається погодженою стороною. 

16. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

16.1. Клієнт/поручитель надає згоду на збирання, обробку та використання Процесинг-центром 

його особистих персональних даних, згідно з якими можна його ідентифікувати відповідно до 

Закону України "Про захист персональних даних", а також на передачу цих персональних даних 

третім особам з метою виконання сторонами умов Договору та дотримання норм Закону 

України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення". 

16.2. Підписуючи Договір Клієнт/поручитель засвідчує, що повідомлений про включення наданої 

Клієнтом/поручителем особистої інформації в бази даних Процесинг-центра та про свої права 

згідно ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних": 

16.2.1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення 

та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника; 



12 

16.2.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 

інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональних дані, що містяться у базі 

персональних даних; 

16.2.3. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; 

16.2.4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональних дані у 

відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що 

зберігаються; 

16.2.5. пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх 

повноважень, передбачених законом; 

16.2.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-

яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є 

недостовірними; 

16.2.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, 

пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, 

а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність 

та ділову репутацію фізичної особи; 

16.2.8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення 

захисту персональних даних; 

16.2.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 

персональних даних. 

16.3. Клієнт/поручитель надає згоду на передачу, зберігання, використання та поширення через 

бюро кредитних історій інформації щодо себе та згоду на зберігання і використання інформації 

з інших джерел, яка впливає на можливість виконання зобов'язань Клієнта/поручителя 

відповідно до ст. 9, ст. 11 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних 

історій". 

16.4. Процесинг-центр та Постачальник зобов'язуються обробляти персональні дані 

Клієнта/поручителя, зберігаючи конфіденційність і безпеку при їх обробці і забезпечуючи 

належний рівень їх захисту відповідно до вимог чинного законодавства України. 

17. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

17.1. Укладений між сторонами Договір діє протягом строку, визначеного періодом та кількістю 

періодичних платежів, якщо інше у вказано в Пакеті фінансування, але в кожному разі до 

повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 

17.2. Укладений сторонами Договір припиняється у разі:  

17.2.1. закінчення строку, на який його було укладено – з дня закінчення такого строку та 

проведення взаємних розрахунків;  

17.2.2. в інших випадках, встановлених цими Правилами або Договором. 

17.3. Укладений сторонами Договір може бути розірваний за згодою Процесинг-центра та Клієнта. 

Така згода не є чинною без дотримання письмової форми. 

17.4. Перехід права власності на товари від Процесинг-центра до третьої особи не є підставою для 

розірвання укладеного сторонами Договору.  

17.5. Процесинг-центр має право дострокового розірвати Договір в односторонньому порядку та 

(або) вимагати сплати встановлених цими Правилами неустойки і відшкодування завданих 

збитків за таких підстав:  

17.5.1. невиконання або неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків з виплати платежів;  
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17.5.2. порушення Клієнтом правил експлуатації товарів, якщо таке порушення може призвести до 

їх пошкодження або втрати.  

17.6. Клієнт має право ініціювати дострокове припинення Договору. Для цього Клієнт письмово 

повідомляє Процесинг-центр про намір достроково розірвати Договір не пізніше, ніж за 30 

(тридцять) календарних днів до дати такого розірвання. За вказаний період сторони повинні 

провести взаємозалік заборгованості за Договором та відповідні розрахунки. На підставі 

проведених дій сторонами у письмовій формі складається угода про розірвання Договору, яка 

або встановлює факт погашення зобов'язань сторін одна до одної, або фіксує наявність таких 

зобов'язань та порядок їх погашення  і є документом, що свідчить про розірвання Договору. 

17.7. У випадку виникнення необхідності проведення оцінки товарів при здійсненні розрахунків між 

Сторонами у звʼязку з розірванням Договору, витрати на зберігання та оцінювання товарів несе 

сторона, що ініціювала розірвання Договору (за винятком випадків, передбачених п. 14.11. цих 

Правил). 

18. ІНШІ УМОВИ  

18.1. Ці Правила поширюються і є невід'ємною частиною кожного з Договорів, укладеного з 

Клієнтом протягом дії такого Договору і цих Правил. Згадування в змісті Договору, цих Правил 

та Пакету фінансування термінів в однині чи в множині не впливає на застосування умов цих 

Правил, Договору та здійснення прав і обов'язків сторін, встановлених цими Правилами та 

Договором. 

18.2. Ці Правила діють і застосовуються в чинній редакції, яка затверджується Процесинг-центром. 

18.3. Зміни та доповнення до цих Правил можуть бути внесені Процесинг-центром і набувають 

чинності з моменту їх затвердження. Інформацію про зміни або доповнення Клієнт має 

можливість отримати у Процесинг-центра або на веб-сайті www.PayLater.com.ua. 

18.4. Будь-які зміни або доповнення до Договору дійсні за умови укладення їх в письмовій формі або 

в електронній формі за допомогою електронного підпису Клієнта. Електронні документи 

оформляються сторонами відповідно до законодавства про електронний документообіг та 

електронну комерцію. Всі належним чином оформлені зміни або доповнення до Договору є 

його невід'ємною частиною. 

18.5. Зв'язок між сторонами здійснюються за допомогою поштового, електронного, факсимільного, 

телефонного засобів зв'язку. Для умов Договору обов'язок сторін з відправлення 

кореспонденції вважається належним чином виконаним при відправленні її рекомендованим 

листом за поштовою адресою, а за відсутності поштової адреси – за адресою місця 

проживання/місцезнаходження, вказаною у Договорі. Якщо сторона Договору не повідомила 

іншу адресу завчасно та в письмовій формі про зміну своєї поштової адреси (адреси місця 

проживання/ місцезнаходження), така Сторона не може посилатися на фактичне неотримання 

кореспонденції, як на підставу для невиконання своїх зобов'язань за Договором. 

18.6. У відносинах щодо укладення, виконання, зміни та припинення Договору та пов‘язаних з ним 

правочинів Процесинг-центр або Постачальник може використовувати факсимільне 

відтворення аналога підпису уповноваженої особи та відбитка своєї печатки. 

18.7. У випадку виникнення розбіжностей у положеннях цих Правил і Договору, Сторони 

застосовують положення Договору. 

18.8. З питань, що не врегульовані цими Правилами, Сторони керуються положеннями Договору, 

чинним законодавством України та діловим звичаєм. 

 

 

 

 


