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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Визначення термінів 

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

пов’язаних з фінансуванням придбання товарів та послуг. 

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

"Фангарант Груп" (код за ЄДРПОУ 38922870). 

1.1.3. Постачальник – суб’єкт підприємницької діяльності, з яким укладено Договір про участь 

постачальника в системі ПлатиПізніше™. 

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

або може бути укладено Договір з Клієнтом, права за яким відступаються Постачальником на 

користь Процесинг-центра. 

1.1.5. Договір з Постачальником – Договір про участь постачальника в системі ПлатиПізніше™, 

який укладається між Процесинг-центром і Постачальником. 

1.1.6. Договір з Клієнтом – договір, який укладається між Постачальником і Клієнтом (Договір про 

отримання товарів (послуг) в системі ПлатиПізніше™, інший договір про надання товарів 

(послуг) Клієнту), що може бути 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, та права вимоги до Клієнта за яким відступаються 

Постачальником на користь Процесинг-центра. Порядок укладення Договору з Клієнтом за 

допомогою електронного підпису визначається Правилами отримання товарів (послуг) в 

системі ПлатиПізніше™. 

1.1.7. Правила отримання товарів (послуг) в системі ПлатиПізніше™ – документ, що встановлює 

порядок отримання товарів (послуг) в системі ПлатиПізніше™ і є невід'ємною частиною 

Договору з Клієнтом та обов'язковим для його сторін. 

1.1.8. Пакет фінансування – сукупність фінансових, часових та якісних умов отримання Клієнтом 

товарів (послуг) в системі ПлатиПізніше™. 

1.1.9. Товари (послуги) – матеріальні та нематеріальні активи, послуги (роботи), що реалізуються 

Постачальником Клієнтам за договорами про отримання товарів (послуг) в системі 

ПлатиПізніше™ на умовах Пакетів фінансування та Правил отримання товарів (послуг) в 

системі ПлатиПізніше™. 

1.1.10. Звичайна ціна – ціна, за якою Постачальник погоджується поставити товари (надати 

послуги), а Клієнт погоджується їх отримати в умовах взаємної юридичної та фактичної 

незалежності сторін, відсутності будь-якого примусу, достатності інформації про товари 

(послуги) та ціни, які склалися на ринку ідентичних товарів та послуг, незалежно від того, чи 

здійснюється це на умовах будь-якого з Пакетів фінансування, або з оплатою Клієнтом 

відразу їх повної вартості. 

1.1.11. Сума фінансування – вартість товарів (послуг), поставлених (наданих) Клієнтам за 

Договором з Клієнтом, зменшена на суму платежу, сплаченого Клієнтом Постачальнику при 

укладенні такого договору та (або) при отриманні товарів та послуг, без врахування будь-

яких комісій за надання фінансування, що нараховуються згідно Пакету фінансування. 

1.1.12. Робочий день – кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, 

встановлених чинним законодавством України. 

1.2. Ці Правила участі постачальника в системі ПлатиПізніше™ (далі – Правила) визначають умови 

участі в системі ПлатиПізніше™ будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснює 

діяльність з постачання товарів (надання послуг) на погоджених з Процесинг-центром умовах 

фінансування. 

1.3. Ці Правила регламентують порядок взаємодії Постачальника та Процесинг-центра (разом далі – 

Сторони) щодо оформлення Договорів з Клієнтами, порядок взаємних розрахунків між 

учасниками, відповідальність Сторін, порядок вирішення спорів, інші умови участі 

Постачальника в системі ПлатиПізніше™. 
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1.4. Ці Правила є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. 

Підписанням Договору з Постачальником Постачальник приєднується до цих Правил. Ці Правила 

є невідʼємною частиною кожного Договору з Постачальником з моменту його укладення. 

1.5. Ці Правила розроблені відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Податкового кодексу України, Законів 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", та інших нормативних актів, що регулюють умови надання фінансових 

послуг в Україні. 

2. УЧАСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА В СИСТЕМІ ПЛАТИПІЗНІШЕ™ 

2.1. Згідно Договору з Постачальником, укладеного з Процесинг-центром, Постачальник 

зобов’язується на підставі погоджених Процесинг-центром заявок Клієнтів, поставити (надати) 

Клієнтам товари (послуги) відповідно до умов Договорів з Клієнтами, у порядку та на умовах, 

визначених Договором з Постачальником та цими Правилами. 

2.2. Процесинг-центр зобов’язується здійснити фінансування Постачальника під відступлене право 

вимоги за укладеними Договорами з Клієнтами на підставі належним чином оформлених 

документів, що супроводжують постачання товарів (надання послуг), відповідно до умов 

Договору з Постачальником та цих Правил. 

2.3. Права вимоги за Договорами з Клієнтами відступаються Постачальником на користь Процесинг-

центра в момент їх укладення. Право зміни та (або) розірвання положень Договору з Клієнтом в 

частині, що стосується зобовʼязань Клієнта переходить до Процесинг-центра. 

2.4. Одночасно з правами вимоги за основним зобов'язаннями Клієнта Постачальник в момент 

укладення Договору з Клієнтом відступає на користь Процесинг-центра права вимоги за всіма 

правочинами щодо забезпечення виконання договірних зобовʼязань Клієнта (порука, застава, 

неустойка тощо). 

2.5. Впродовж дії Договору з Постачальником Процесинг-центр забезпечує маркетингово-

технологічну підтримку участі Постачальника в системі ПлатиПізніше™. 

2.6. В свою чергу Постачальник за умовами Договору з Постачальником виконує наступні функції: 

2.6.1. інформує потенційних Клієнтів про участь у системі ПлатиПізніше™ і її переваги; 

2.6.2. роз’яснює Клієнтам порядок отримання послуг в системі ПлатиПізніше™;  

2.6.3. надає необхідну допомогу Клієнтам в оформленні документів для отримання фінансування; 

2.6.4. отримує від Клієнтів документи та інформацію, передбачену Правилами отримання товарів 

(послуг) в системі ПлатиПізніше™ та передає вказані документи (інформацію) Процесинг-

центру; 

2.6.5. надає Клієнтам товари (послуги) на умовах Договору з Клієнтом; 

2.6.6. здійснює інші функції, передбачені цими Правилами та Договором з Постачальником.  

2.7. Для виконання Договору з Клієнтом Процесинг-центр уповноважує Постачальника від імені 

Процесинг-центра отримувати на свій поточний рахунок в установі банку або в касу платіж 

Клієнта при отриманні товарів (послуг) або авансовий платіж, якщо такі платежі передбачені 

умовами Пакету фінансування з подальшим взаємозаліком розрахунків між Постачальником та 

Процесинг-центром. 

2.8. Процесинг-центр має право на визначення обмеженої кількості товарних позицій та послуг, 

щодо яких може бути здійснено фінансування Договорів з Клієнтом. 

3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК КЛІЄНТІВ ЩОДО ОТРИМАННЯ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ) 

3.1. Заявка Клієнта щодо отримання товарів (послуг) подається в довільній формі або формі, 

встановленій Постачальником. 

3.2. Заявка обов'язково повинна містити: 

3.2.1. інформацію про Клієнта – паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, дата народження, зареєстроване місце проживання, фактичне місце проживання, 
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місце роботи та посада, дані про освіту, сімейний стан, контактні номери телефонів, 

електронної пошти); 

3.2.2. інформацію про товари та послуги – перелік товарів (їх комплектація), перелік послуг (інші 

дані, в залежності від специфіки), адреса їх надання (постачання); 

3.2.3. інформацію про обраний Пакет фінансування. 

3.3. До заявки додаються документи згідно переліку, визначеного Правилами отримання товарів 

(послуг) в системі ПлатиПізніше™. 

3.4. Постачальник ознайомлює Клієнта з Пакетами фінансування та може надавати Клієнту 

необхідну допомогу при оформленні заявки. 

3.5. Постачальник перевіряє повноту та правильність (стосовно переліку товарів та/або послуг) 

наданої інформації та документів та надає її Процесинг-центру. 

3.6. Оформлені заявки передаються Постачальником Процесинг-центру в паперовій або електронній 

формі. 

3.7. Процесинг-центр зобов’язаний підтвердити можливість укладення Договору з Клієнтом (у разі 

укладення Договору з Клієнтом в паперовій формі) та подальшого фінансування Процесинг-

центром Постачальника за отриманою заявкою протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту 

отримання від Постачальника заявки Клієнта та доданих документів. Таким підтвердженням 

вважається отримання Постачальником від Процесинг-центра заповненого Договору з Клієнтом 

(або додаткової угоди до Договору з Клієнтом про розстрочення платежу) в електронній формі з 

електронної поштової адреси Процесинг-центра, або будь-якими іншими погодженими каналами 

електронного звʼязку. 

4. ПОСТАЧАННЯ (НАДАННЯ) ТА ОТРИМАННЯ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ) 

4.1. Постачальник зобов’язаний поставити товари (надати послуги) Клієнту згідно задоволеної 

Процесинг-центром заявки. 

4.2. Якщо інше не вказано в Договорі з Клієнтом або Пакеті фінансування, що є невід'ємною 

частиною Договору з Клієнтом, обов’язок з постачання товарів (надання послуг) вважається 

виконаним з моменту підписання Договору з Клієнтом, а підпис/електронний підпис Клієнта на 

Договорі з Клієнтом свідчить про прийняття Клієнтом товарів (послуг) належної якості, повної 

комплектності, без зовнішніх дефектів та інших недоліків. 

4.3. Постачання товарів (надання послуг) Клієнтам – юридичним особам здійснюється 

Постачальником за умови надання представником юридичної особи належним чином 

оформленої довіреності або іншого документу, що належним чином засвідчує повноваження 

представника. Форма, порядок виготовлення та зміст відповідних документів встановлюються 

чинним законодавством України. 

4.4. Постачання товарів (надання послуг) Клієнтам – фізичним особам здійснюється Постачальником 

за умови пред’явлення Клієнтом чинного паспорту громадянина України, який засвідчує його 

особу. 

4.5. У разі відмови Клієнта від товарів у зв’язку з недоліками, зовнішніми дефектами, 

некомплектністю, невідповідністю товарів замовленню, виявленими при прийнятті товарів, які 

роблять неможливим використання товарів за їх цільовим призначенням, та (або) відмови від 

прийняття наданих послуг у звʼязку з недоліками у їх виконанні, Постачальник зобов’язаний 

забезпечити усунення недоліків та (або) заміну товарів відповідно до чинного законодавства 

України. Якщо Постачальник не забезпечить усунення недоліків та (або) заміну товарів за 

обґрунтованою вимогою Клієнта, Процесинг-центр звільняється від обов’язку здійснити 

фінансування Постачальника, а в разі його здійснення у Процесинг-центра виникає право 

вимагати від Постачальника повернення цих коштів. 

4.6. Договір з Клієнтом укладається Постачальником та Клієнтом в трьох примірниках (для 

Постачальника, Клієнта та Процесинг-центра) (крім випадків укладення Договору з Клієнтом в 

електронній формі). Якщо інше не вказано в Договорі з Клієнтом (умова про постачання товарів 

(послуг) згідно окремих первинних документів), він є документом, що підтверджує постачання 

товару (надання послуг). 
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5. ФІНАНСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ТОВАРІВ (НАДАНИХ ПОСЛУГ) 

5.1. Процесинг-центр здійснює фінансування Постачальника за Договорами з Клієнтами за 

звичайними цінами шляхом оплати їх вартості без врахування суми плати за розстрочення, 

відстрочення платежу, фінансової комісії чи іншої додаткової плати, передбаченої Пакетом 

фінансування. 

5.2. Процесинг-центр здійснює оплату Постачальнику суми фінансування за поставлені (надані) 

Клієнтам товари (послуги) протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання від 

Постачальника належним чином оформленого Договору з Клієнтом у паперовій формі (у випадку 

укладення Договору з Клієнтом в електронній формі, протягом 1 (одного) банківського дня з 

моменту його підписання за допомогою електронного підпису), за умови його відповідності 

задоволеній Процесинг-центром заявці. 

5.3. Фінансування поставлених (наданих) Постачальником товарів (послуг) згідно Договору з 

Клієнтом здійснюється Процесинг-центром в повному розмірі, або в тій частині вартості товарів 

(послуг), яка не покрита сумою платежу при отриманні товарів (послуг), оплаченого Клієнтом на 

банківський рахунок Постачальника або готівкою. При цьому сума фінансування Постачальника 

Процесинг-центром дорівнює вартості товарів (послуг), зменшеній на суму вартості товарів 

(послуг), яка сплачена Клієнтом. 

5.4. Процесинг-центр може здійснювати фінансування Постачальника шляхом авансування, до 

отримання від Постачальника оригіналів Договору з Клієнтом. Постачальник, при отриманні 

оплати авансом зобов’язаний передати Процесинг-центру оригінали таких документів протягом 

5 (п'яти) робочих днів після їх підписання з Клієнтом. 

5.5. Якщо профінансований шляхом авансування правочин Постачальника не було укладено 

протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту перерахування Процесинг-центром коштів, 

Постачальник зобов'язаний погодити з Процесинг-центром новий строк укладення такого 

правочину або повернути аванс протягом 1 (одного) робочого дня. 

5.6. У випадку розірвання профінансованого Процесинг-центром Договору з Клієнтом з ініціативи 

Клієнта на підставі положень законодавства про захист прав споживачів (право повернення 

товару належної якості), Постачальник зобовʼязаний повернути Процесинг-центру суму 

фінансування за таким правочином в строк до 2 (двох) робочих днів з моменту розірвання 

Договору з Клієнтом. 

Процесинг-центр при цьому зобовʼязаний повернути Клієнту суму сплачених Клієнтом 

Процесинг-центру платежів за таким правочином. 

5.7. У випадку, якщо Договір з Клієнтом на момент його розірвання згідно положень законодавства 

про захист прав споживачів (право повернення товару належної якості) не було профінансовано 

Процесинг-центром, обов'язків між Сторонами по відступленню прав вимоги та фінансуванню за 

цим правочином не виникає. 

5.8. Процесинг-центр має право утримувати суму платежів, належних до сплати Постачальником на 

користь Процесинг-центра, з сум, належних до перерахування Постачальнику. 

6. МАРКЕТИНГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ТА ПРОЦЕСИНГ 

6.1. Процесинг-центр надає Постачальнику маркетингово-технологічну підтримку запуску 

Постачальником програми ПлатиПізніше™ та веде процесинг профінансованих за технологією 

ПлатиПізніше™ Договорів з Клієнтами у порядку, встановленому цими Правилами. 

6.2. Маркетингово-технологічна підтримка запуску Постачальником програми ПлатиПізніше™ 

передбачає:  

6.2.1. розробку Договору з Клієнтом;  

6.2.2. первинне навчання сейлз-персоналу Постачальника продажу товарів (послуг) за власною 

програмою фінансування з метою збільшення обсягів продажу (технологія sales-aid-

finance);  

6.2.3. первинне навчання спеціалістів Постачальника з маркетингу просуванню товарів 

Постачальника за допомогою надання фінансування;  

6.2.4. розробку акційної пропозиції Постачальника для Клієнтів; 
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6.2.5. консультування юристів та бухгалтерів Постачальника по особливостям, пов’язаним з 

технологією ПлатиПізніше™; 

6.2.6. позиціонування пропозиції фінансування в структурі пропозицій компанії-Постачальника. 

6.3. Складові процесингу Договорів з Клієнтами: 

6.3.1. аналіз поданих Клієнтом документів; 

6.3.2. аналіз товарної номенклатури Договору з Клієнтом; 

6.3.3. аналіз кредитоспроможності Клієнта; 

6.3.4. підготовка документів, які супроводжують Договір з Клієнтом; 

6.3.5. контроль надходжень грошових коштів Клієнта; 

6.3.6. технологічний супровід укладання угоди.  

6.4. Процесинг-центр ПлатиПізніше™ може за домовленістю Сторін компенсувати Постачальнику 

частину витрат на рекламну кампанію просування Постачальником програми ПлатиПізніше™. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОЦЕСИНГ-ЦЕНТРА 

7.1. Процесинг-центр має право:  

7.1.1. забороняти Постачальнику постачання товарів (надання послуг) Клієнту до сплати 

Клієнтом платежу при отриманні товарів та послуг в повному розмірі; 

7.1.2. затримувати фінансування Постачальника у разі, якщо:  

7.1.2.1. інформація, зазначена в Договорі з Клієнтом, відрізняється від інформації, зазначеної в 

заявці; 

7.1.2.2. заявка від Клієнта, стосовно якої передано підписаний Договір з Клієнтом, не надходила 

до Процесинг-центра; 

7.1.2.3. Постачальником укладено Договір з Клієнтом, без погодження відповідної заявки з 

Процесинг-центром. 

7.1.3. вимагати від Постачальника відшкодування збитків відповідно до чинного законодавства 

України, цих Правил та Договору; 

7.1.4. вимагати розірвання Договору у випадках порушення Постачальником зобов’язань, 

передбачених Договором та цими Правилами. 

7.1.5. встановлювати обмеження щодо кількості та номенклатури товарних позицій та послуг, 

щодо яких може бути здійснено фінансування Договорів з Клієнтом. 

7.2. Процесинг-центр зобов’язаний:  

7.2.1. приймати рішення щодо фінансування Договору з Клієнтом та оплачувати Постачальнику 

суму фінансування за поставлені Клієнту товари та послуги у строки, встановлені Договором 

з Постачальником та цими Правилами; 

7.2.2. надавати маркетингово-технологічну підтримку запуску Постачальником програми 

ПлатиПізніше™ та вести процесинг профінансованих за технологією ПлатиПізніше™ угод у 

порядку, встановленому цими Правилами. 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

8.1. Постачальник має право:  

8.1.1. своєчасно отримувати фінансування за поставлені товари (надані послуги) в системі 

ПлатиПізніше™; 

8.1.2. вимагати від Процесинг-центра відшкодування збитків, завданих невиконанням або 

неналежним виконанням умов Договору з Постачальником; 

8.1.3. вимагати розірвання Договору у випадках порушення Процесинг-центром зобов’язань, 

передбачених Договором та цими Правилами. 

8.2. Постачальник зобов’язаний: 

8.2.1. інформувати Клієнтів та потенційних Клієнтів про участь Постачальника в системі 

ПлатиПізніше™, про переваги її використання, а також про Пакети фінансування – відповідно 

до інформації та вимог, підготовлених і наданих Процесинг-центром; 
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8.2.2. надавати необхідну допомогу Клієнтам в оформленні заявок, оформлювати договори та інші 

документи, пов’язані з постачанням товарів (наданням послуг), у відповідності з цими 

Правилами та вимогами Процесинг-центра; 

8.2.3. дотримуватись порядку постачання товарів (надання послуг) Клієнтам в системі 

ПлатиПізніше™, встановленого цими Правилами та Правилами отримання товарів (послуг) в 

системі ПлатиПізніше™ в чинній редакції; 

8.2.4. постачати Клієнтам товари (надавати послуги) в системі ПлатиПізніше™ за цінами, не вище 

звичайних; 

8.2.5. належним чином оформлювати детальну специфікацію товарів (послуг); 

8.2.6. при оформленні заявки знайомити Клієнта з переліком товарів (послуг), що може отримати 

Клієнт в системі ПлатиПізніше™, Правилами отримання товарів (послуг) в системі 

ПлатиПізніше™ в чинній редакції та Пакетами фінансування;  

8.2.7. приймати заявки Клієнтів на отримання товарів (послуг), що містять вказану у цих Правилах 

інформацію та передавати їх Процесинг-центру; 

8.2.8. у разі задоволення заявки Процесинг-центром виписувати рахунок на оплату Клієнтом 

платежу при отриманні товарів (послуг); 

8.2.9. повідомляти Процесинг-центр про надходження від Клієнта платежу при отриманні товарів 

(послуг) на банківський рахунок Постачальника протягом доби з моменту надходження 

коштів на рахунок; 

8.2.10. отримувати до передання товарів (послуг) від Клієнта документи (їх копії), які 

підтверджують інформацію, зазначену в заявці Клієнта, згідно переліку, зазначеного в 

Правилах отримання товарів (послуг) в системі ПлатиПізніше™; 

8.2.11. здійснювати гарантійне обслуговування та ремонт товарів, якщо цей обов’язок покладено 

на Постачальника за умовами гарантії.  

9. ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА 

9.1. Процесинг-центр (ліцензіар) надає Постачальнику (ліцензіату) на строк дії Договору дозвіл на 

використання (невиключну ліцензію) ноу-хау Процесинг-центра для використання 

фінансування в системі ПлатиПізніше™. Ноу-хау Процесинг-центра складають відомості, які 

містяться в: 

9.1.1. Правилах отримання товарів (послуг) в системі ПлатиПізніше™; 

9.1.2. Пакетах фінансування. 

9.1.3. Правилах участі Постачальника у системі ПлатиПізніше™. 

9.2. За умовами ліцензії Постачальникові надається право використовувати відомості, що становлять 

ноу-хау Процесинг-центра: 

9.2.1. для юридичного оформлення операцій в системі ПлатиПізніше™;  

9.2.2. для ведення бухгалтерського та податкового обліку операцій в системі ПлатиПізніше™; 

9.2.3. для реалізації маркетингових заходів з метою ефективного функціонування системи 

ПлатиПізніше™, 

9.2.4. з метою виконання зобов’язань за Договором з Постачальником. 

9.3. Ноу-хау Процесинг-центра не передається у власність чи розпорядження Постачальника. 

9.4. Постачальник не має права продати або іншим чином відчужити ноу-хау Процесинг-центра. 

9.5. Постачальник не має права використовувати ноу-хау Процесинг-центра після припинення дії 

Договору з Постачальником. 

9.6. Під час дії Договору з Постачальником Постачальник зобов’язується не використовувати для 

реалізації товарів та послуг інші технології фінансування (кредитні програми та фінансові 

продукти), які мають подібне спрямування та можуть конкурувати з технологією фінансування 

ПлатиПізніше™. За порушення даної умови Постачальник сплачує Процесинг-центру 

компенсацію у розмірі 50 % від суми профінансованих за альтернативними програмами 

фінансування правочинів. 

10. УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ 
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10.1. Сторони розкривають, але не передають у власність, одна одній у процесі участі Постачальника в 

системі ПлатиПізніше™ конфіденційну інформацію. 

10.2. Конфіденційна інформація однієї з Сторін може використовуватись іншою із Сторін лише з 

метою впровадження та підтримки функціонування системи ПлатиПізніше™ згідно умов 

Договору з Постачальником. Використання конфіденційної інформації з іншою метою є 

неналежним використанням, яке забороняється. 

10.3. Конфіденційною інформацією Сторін є будь-які відомості (комерційний досвід), які стосуються 

господарської діяльності Процесинг-центра, зокрема:  

10.4. будь-які ідеї, ескізи, технології, малюнки, твори, моделі, процеси, алгоритми, комп’ютерні 

програми, бази даних, формули, що стосуються поточних або майбутніх товарів та послуг Сторін 

та інші об’єкти інтелектуальної власності;  

10.5. відомості щодо досліджень, експериментальних робіт, дизайнерських розробок, клієнтської бази, 

партнерів, інвесторів, працівників, керівництва Сторін, комерційних та договірних відносин, 

бізнес-прогнозів, продажу та мерчандайзингу, маркетингових планів і концепцій, інформація про 

третіх осіб, організаційну структури Процесинг-центра, розподіл посадових обов’язків, методи 

управління, способи і методи процесингу даних, особливості організації процесингу даних, 

контрагентів Сторін, перспективні програми і плани Сторін.  

10.6. Сторони беруть на себе зобов’язання упродовж дії Договору та після припинення його дії:  

10.6.1. не розкривати конфіденційну інформацію іншої із Сторін жодній особі, окрім власних 

працівників та представників, яким необхідний доступ до цієї інформації з метою здійснення 

ними своїх обов’язків, пов’язаних використанням технології фінансування;  

10.6.2. використовувати конфіденційну інформацію іншої із Сторін виключно для функціонування 

власної програми фінансування та не використовувати її для інших власних цілей та вигоди;  

10.6.3. належним чином зберігати отриману конфіденційну інформацію іншої із Сторін, щоб 

уникнути розголошення або використання цієї інформації будь-якою іншою особою, 

підприємством, установою, організацією;  

10.6.4. дотримуватися такого ж самого ступеня секретності з метою уникнення розголошення або 

використання конфіденційної інформації іншої із Сторін, якого Сторони, дотримувались би у 

розумній мірі стосовно своєї власної комерційної таємниці;  

10.6.5. утримувати в безпеці та недоторканості, не відтворювати та будь-яким чином не змінювати 

всі документи, малюнки, ескізи, зразки, копії та інші матеріали надані іншою із Сторін, а на 

вимогу такої Сторони негайно повернути їх або знищити;  

10.6.6. негайно повідомити іншу із Сторін, після того як однією із Сторін стане відомо про 

порушення конфіденційності особою, якій останньою розкрито конфіденційну інформацію 

другої Сторони, та надавати всю необхідну допомогу пов’язану з заходами для 

попередження, припинення порушення або отримання відшкодування за таке порушення.  

10.7. Інформація не буде вважатися конфіденційною у випадках, коли Сторона може документально 

підтвердити, що:  

10.8. інформація вже була відома Стороні до укладання цього Договору;  

10.9. інформація є або стала загальновідомою внаслідок невірних, недбалих або умисних дій іншої із 

Сторін;  

10.10. інформація отримана від третьої особи без обмежень та без порушення Умов про 

конфіденційність інформації.  

10.11. Конфіденційна інформація Сторони, яка надана іншій Стороні, залишається виключною 

власністю першої. 

10.12. Сторони несуть відповідальність за:  

10.12.1. розголошення, тобто розкриття конфіденційної інформації іншої із Сторін будь-якій особі, 

крім випадків, передбачених Правилами, або за неналежне використання конфіденційної 

інформації іншої із Сторін без її письмового дозволу; 

10.12.2. розголошення або неналежне використання конфіденційної інформації іншої із Сторін 

особами, які працюють або працювали у такої Сторони, керівниками, представниками такої 

Сторони. 
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10.13. Якщо через недбале зберігання або розголошення, або неналежне використання конфіденційної 

інформації однією Стороною інформації другої Сторони, особами, які працюють або працювали у 

першої Сторони, керівниками, представниками першої Сторони, другій Стороні будуть нанесені 

збитки, друга Сторона має право вимагати відшкодування за рахунок першої заподіяних збитків, 

у тому числі упущену вигоду, у порядку передбаченому чинним законодавством України. 

10.14. Сторони зобов’язані забезпечити нерозголошення конфіденційної інформації Клієнтів, яка може 

стати їм відомою під час участі в системі ПлатиПізніше™. 

10.15. Постачальник, який є учасником системи ПлатиПізніше™, погоджується, що інформація щодо 

його найменування, місцезнаходження та банківських реквізитів, знаку для товарів і послуг є 

загальнодоступною. 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

11.1. Сторони несуть відповідальність згідно Договору, цих Правил та чинного законодавства України. 

11.2. У випадку, якщо невиконання, та (або) неповне, чи несвоєчасне виконання Постачальником 

зобов‘язання з постачання товарів (послуг) за Договорами з Клієнтами, та (або) невиконання 

інших умов таких договорів призвело до зменшення розміру відступлених Постачальником 

Процесинг-центру майнових вимог, Постачальник зобов‘язується відшкодувати Процесинг-

центру суму, на яку було зменшено вартість таких майнових вимог в строк до 5 робочих днів з 

моменту направлення відповідної вимоги Процесинг-центром. 

11.3. Процесинг-центр не несе відповідальності за будь-яку упущену вигоду, як то втрату бізнесу, 

неотримання очікуваних доходів, втрату можливостей або вартості, або інші непрямі збитки 

Постачальника. 

12. ФОРС-МАЖОР 

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого 

положення Договору та цих Правил, якщо таке невиконання стало наслідком обставин, які 

знаходяться поза межами контролю Сторони, яка не виконує зобов’язання, є непереборними та 

наперед непередбачуваними. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні 

умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, масові заворушення, дії органів державної влади 

тощо (далі – форс-мажор), але не обмежуються ними.  

12.2. Сторона, для якої виконання зобов’язань стало неможливим через форс-мажор, повинна негайно, 

але не пізніше 5 (п'яти) календарних днів, письмово повідомити іншу Сторону про початок, 

можливий строк дії та про припинення таких обставин. 

12.3. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку 

вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання 

зобов’язання.  

12.4. Перебіг строку виконання зобов’язань за Договором зупиняється на весь час існування форс-

мажору. З дня припинення форс-мажору перебіг строку виконання зобовʼязань продовжується з 

урахуванням часу, що минув до його зупинення.  

12.5. Достатнім, але не виключним, доказом дії форс-мажору є документ, виданий Торгівельно-

промисловою палатою України. 

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

13.1. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення 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". 

14. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ З ПОСТАЧАЛЬНИКОМ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ 
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14.1. Договір з Постачальником набуває чинності з моменту його підписання та діє один рік з моменту 

укладення. Договір вважається автоматично пролонгованим на кожний наступний рік, якщо 

жодна із Сторін не заявила про відмову від пролонгації Договору не менш ніж за 30 (тридцять) 

календарних днів до дня закінчення його дії. 

14.2. Договір з Постачальником може бути достроково розірваний на вимогу однієї із Сторін шляхом 

письмового попередження за 30 (тридцять) календарних днів до такого розірвання. При цьому 

Сторони зобов'язані погасити всі поточні грошові зобов'язання одна перед одною за цим 

договором у вищезазначений строк та скласти акт звірки. 

14.3. Будь-які зміни та доповнення до Договору з Постачальником є чинними за умови їх укладення у 

письмовій формі. 

14.4. Факсимільні копії документів приймаються Сторонами за умови подальшого оформлення 

оригіналів з підписами Сторін. Електронні документи оформлюються Сторонами відповідно до 

цих Правил та законодавства про застосування електронного цифрового підпису. 

14.5. Всі належним чином оформлені зміни та доповнення до Договору про участь постачальника в 

системі ПлатиПізніше™ та ці Правила є невід’ємними частинами Договору про участь 

постачальника в системі ПлатиПізніше™ і разом з ним розглядаються як єдиний договір. 

15. ІНШІ УМОВИ  

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

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

чинності з моменту їх затвердження. 

15.3. Інформація про зміни або доповнення до цих Правил оприлюднюється на офіційному сайті 

Процесинг-центра www.PayLater.com.ua. 

15.4. Зв'язок між Сторонами здійснюються за допомогою поштового, електронного, факсимільного, 

телефонного засобів зв'язку. Для підтвердження факту звернення однієї сторони до іншої 

достатнім доказом є стандартні загальноприйняті в Україні документи, що підтверджують 

доставку повідомлення Стороні. 

15.5. Згадування термінів у цих Правилах в однині або у множині не впливає на застосування умов цих 

Правил, Договору про участь Постачальника в системі ПлатиПізніше™, та здійснення прав і 

обов’язків Сторін, установлених цими Правилами та Договором з Постачальником. 

15.6. У випадку виникнення розбіжностей у положеннях цих Правил і Договору з Постачальником, 

Сторони застосовують положення Договору з Постачальником. 

15.7. З питань, не врегульованих цими Правилами, Сторони керуються положеннями укладеного між 

ними Договору про участь Постачальника в системі ПлатиПізніше™ та чинним законодавством 

України. 

 

 

 

 

 


