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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Визначення термінів 

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

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

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

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

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

1.1.2. Система ПлатиПізніше™ – функціональний комплекс надання послуг, пов’язаних з 

фінансуванням придбання товарів (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 або юридична особа, що має цивільну правоздатність та дієздатність, 

володіє відкритим на власне ім'я банківським рахунком в українському банку, грошовими 

коштами на якому має право розпоряджатися, з якою укладений або може бути 

укладений Договір про отримання товарів (послуг) в системі ПлатиПізніше™. 

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

(послуг), учасник системи ПлатиПізніше™. 

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

укладається між Постачальником (або Процесинг-центром) та Клієнтом в електронній 

формі згідно Закону України "Про електронну комерцію" на умовах, визначених 

Правилами та обраним Клієнтом Пакетом фінансування, найменування якого 

визначається в Заявці Клієнта. Правила, Заявка Клієнта та обраний Клієнтом Пакет 

фінансування є невід'ємними частинами Договору. 

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

товарів  (послуг) в Системі ПлатиПізніше™. 

1.1.8. Платіж при укладенні договору – грошова сума, наявність та розмір якої встановлюється 

відповідним Пакетом фінансування, і яка повинна бути сплачена Клієнтом при укладенні 

Договору в рахунок погашення частини вартості товарів (послуг). 

1.1.9. Заявка – інформація в електронній формі, що надається Клієнтом Процесинг-центру та 

Постачальнику для отримання товарів (послуг) у системі ПлатиПізніше™. 

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

реалізуються Клієнтам за Договорами на умовах Пакетів фінансування та Правил. 

1.1.11. 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 Правил строк користування товарами дорівнює строку оплати чергових 

(місячних) платежів за Договором. 

1.1.12. Дата укладення Договору – дата отримання на поточний рахунок Процесинг-центра суми 

грошових коштів, розрахованих відповідно до погодженої Процесинг-центром Заявки 

Клієнта. 

1.1.13. Система "WayForPay" - програмно-апаратний комплекс, який здійснює облік та обробку 

платіжних операцій, ініційованих платниками (Клієнтами) за використанням банківських 

карток платників (Клієнтів), відповідність вимогам якого підтверджено сертифікатом 

стандарту PCI DSS. Оператором Системи "WayForPay" є Товариство з обмеженою 

відповідальністю Фінансова компанія "Вей Фор Пей" (код за ЄДРПОУ 39626179). 
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1.2. Дані Правила регулюють відносини між Процесинг-центром, Постачальниками, Клієнтами, які 

уклали Договір на умовах Правил.  

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

Постачальників, 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 законодавства України. 

1.4. Правила є публічною пропозицією (офертою) у розумінні ст. ст. 641, 644 Цивільного кодексу 

України, укласти Договір на умовах, встановлених цими Правилами, і застосовуються у випадку 

подання Клієнтом Заявки при оформленні замовлення за посиланням на сайті Постачальника . 

Публічна пропозиція набуває чинності з дати її опублікування за інтернет-адресою 

paylater.com.ua і діє до моменту публікації Правил у новій редакції. 

1.5. 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 персональних даних", "Про організацію 

формування та обігу кредитних історій", "Про електронну комерцію", "Про захист прав 

споживачів" та іншими нормативними актами, що регулюють умови надання товарів і послуг та 

їх фінансування в Україні. 

2. ПАКЕТ ФІНАНСУВАННЯ 

2.1. 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: 

2.1.1. назву пакета; 

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

сплати (якщо передбачено Пакетом фінансування); 

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

погашення вартості товарів (послуг); 

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

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

власність Клієнту; 

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

випадкового пошкодження товарів (якщо передбачено Пакетом фінансування); 

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

2.1.8. інші умови, що є складовою Пакету фінансування. 

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

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

2.3. Інформація про Пакети фінансування є загальнодоступною і розміщується за посиланням на 

веб-сайті Постачальника та/або Системи WayForPay. Клієнт обирає Пакет фінансування, на 

умовах якого він бажає отримати товари (послуги) з наявних Пакетів фінансування, що 

пропонуються Процесинг-центром. 

2.4. 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. 

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

3.1. Отримання товарів (послуг) в системі ПлатиПізніше™ здійснюється на підставі укладеного між 

Постачальником та Клієнтом Договору. 
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3.2. Договір є електронним договором у розумінні ч. 5 п. 1 ст. Закону України "Про електронну 

комерцію" і укладається шляхом акцептування оферти Постачальника (та/або цих Правил) 

електронним правочином. Умови Договору, визначені цими Правилами, Заявка Клієнта і 

обраний Клієнтом Пакет фінансування є невід'ємними частинами Договору з моменту його 

укладення. 

3.3. Договір підписується Клієнтом шляхом електронного підпису одноразовим ідентифікатором 

при наданні Заявки Постачальнику – а саме:  кліком на кнопці "З умовами Договору обізнаний 

і погоджуюсь". 

3.4. Одночасно з наданням Заявки і підписанням Договору Клієнт ініціює здійснення Платежу при 

укладенні договору через Систему "WayForPay" в розмірі, що визначається обраним Клієнтом 

Пакетом фінансування. 

3.5. Заявка подається в електронній формі і обов'язково містить інформацію про Клієнта, 

найменування Постачальника, найменування обраного Пакету фінансування, перелік товарів, їх 

комплектацію та дані, що дають змогу їх ідентифікувати (найменування моделі тощо), послуг, а 

також інші дані на вимогу Процесинг-центра. 

3.6. Умови Пакетів фінансування згідно яких Постачальник надає товари (послуги) розміщуються за 

посиланням на веб-сайті Постачальника. 

3.7. Процесинг-центр перевіряє платоспроможність Клієнта, який звернувся з Заявкою. Оцінка 

платоспроможності здійснюється за методикою, встановленою Процесинг-центром і є 

комерційною таємницею Процесинг-центра. 

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

Процесинг-центр має право вимагати від Клієнта такі документи: 

3.8.1. Для юридичних осіб: 

3.8.1.1. копії установчих документів та виписки або витягу з ЄДР ЮО, ФОП та ГФ завірені 

підписом керівника, печаткою Клієнта (за наявності); 

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

чотири останні квартали, завірені підписом керівника, печаткою Клієнта (за наявності); 

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

Клієнта, завірену підписом керівника і печаткою Клієнта (за наявності);  

3.8.1.4. копію паспорта керівника, який має право підпису, завірену його підписом; 

3.8.1.5. копію довідки про присвоєння РНОКПП керівника, завірену його підписом. 

3.8.1.6. Для фізичних осіб – підприємців: 

3.8.1.7. копію витягу з ЄДР ЮО, ФОП та ГФ завірену підписом Клієнта; 

3.8.1.8. копії звітів фізичної особи – підприємця за чотири попередніх квартали (або за останній 

рік), завірені підписом і печаткою Клієнта (за наявності); 

3.8.1.9. копію паспорта Клієнта, завірену його підписом; 

3.8.1.10. копію довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків Клієнта, 

завірену його підписом. 

3.8.2. Для фізичних осіб: 

3.8.2.1. копію паспорта Клієнта, завірену його підписом; 

3.8.2.2. копію довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків, завірену 

його підписом. 

3.9. Наведений в підпунктах п. 3.8 перелік не є вичерпним. Процесинг-центр може вимагати 

надання додаткових документів для оцінки платоспроможності Клієнта. 

3.10. Процесинг-центр приймає рішення щодо задоволення Заявки Клієнта на підставі критеріїв 

платоспроможності, встановлених Процесинг-центром. 

3.11. Процесинг-центр має право відхилити Заявку Клієнта, без зазначення причини такої 

відмови. 
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3.12. При прийнятті рішення щодо задоволення Заявки Клієнт отримує повідомлення в 

електронній формі. При цьому з рахунку Клієнта за допомогою Системи "WayForPay" 

здійснюється оплата Платежу при укладенні договору. 

3.13. Дата перерахування Платежу при укладенні договору на банківський рахунок Процесинг-

Центра є датою укладення Договору. 

3.14. Клієнт ознайомлений, що при укладенні Договору з Постачальником всі права грошової 

вимоги, а також право власності на отримані Клієнтом товари, що є предметом прямого 

лізингу до Клієнта відступаються Постачальником на користь Процесинг-центра. 

4. ОТРИМАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 

4.1. 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 Правилами. 

4.2. Характеристики товарів, за якими їх можна ідентифікувати, вказуються в Заявці. Товари 

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

комплектації – в комплектації, встановленої виробником для цих товарів. 

4.3. Товари, що є неспоживними речами, визначеними індивідуальними ознаками та 

віднесеними згідно чинного законодавства до основних фондів (згідно п 14.1.138 ст. 14 

Податкового кодексу України вживається в терміні "основні засоби") надаються Клієнту на 

умовах прямого лізингу з порядком нарахування та сплати платежів згідно обраного 

Клієнтом Пакету фінансування. Право власності на товари, що є предметом прямого лізингу 

та угода про викуп цих товарів встановлюється даними Правилами. 

4.4. Товари, що за своїми якісними ознаками не можуть бути предметом прямого лізингу, 

надаються Клієнту на умовах купівлі-продажу з розстроченням платежу згідно обраного 

Клієнтом Пакету фінансування. 

4.5. Послуги згідно Заявки надаються на умовах Пакету фінансування в формі надання послуг з 

розстроченням платежу в порядку, визначеному Пакетом фінансування. 

4.6. Супутні послуги (доставка, монтаж, підключення, налаштування товарів) є предметом 

Договору у випадку, якщо вони зазначені у Заявці. Оплата супутніх послуг здійснюється 

згідно умов обраного Пакета фінансування. 

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

5. РОЗРАХУНКИ І ПЛАТЕЖІ 

5.1. За Договором Клієнт сплачує на користь Процесинг-центра платежі згідно Пакета 

фінансування та Договору. Розрахунки здійснюються в національній валюті України – гривні 

шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Процесинг-центра або за 

допомогою Системи WayForPay. Розрахунки з нерезидентами у іншій, ніж українська гривня, 

валюті здійснюються в порядку, визначеному законодавством України. 

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

також кількість і розмір таких платежів, визначається на підставі зазначеного в Заявці 

Клієнта 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. 

5.3. Клієнт самостійно розраховує суму належних до сплати платежів за поточний місяць і 

оплачує їх на підставі Договору. 

5.4. 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. 
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5.5. 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. 

5.6. 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). 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

6. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ТОВАРИ. УГОДА ПРО ВИКУП ТОВАРІВ 

6.1. Даний параграф умов Договору застосовується при наданні  Клієнту товарів на умовах 

прямого лізингу. 

6.2. 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 

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. Датою переходу права власності є дата погашення всіх належних до сплати сум згідно 

Договору. 

6.6. 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. 

6.7. 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. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОЦЕСИНГ-ЦЕНТРА 

7.1. Постачальник (Процесинг-центр з моменту відступлення права вимоги за Договором) має 

право: 

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

умов користування товарами, правил їх експлуатації та безпеки використання; 
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7.1.2. протягом дії Договору вимагати від Клієнта документи і відомості, що характеризують 

фінансовий стан Клієнта; 

7.1.3. призупиняти прийняття Заявок від Клієнта у випадку несплати або несвоєчасної оплати 

Клієнтом платежів за Договором; 

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

законодавством України, Договором і цими Правилами; 

7.1.5. без погодження з Клієнтом змінювати умови Пакетів фінансування з урахуванням п.2.4. 

Правил; 

7.1.6. вимагати від Клієнта відшкодування збитків відповідно до чинного законодавства та цих 

Правил. 

7.2. Постачальник зобов'язаний: 

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

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

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА 

8.1. Клієнт має право: 

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

фінансування; 

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

8.2. Клієнт зобов'язаний: 

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

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

або пошкодженню; 

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

підтримувати їх у справному стані; 

8.2.3. 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; 

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

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

здійснення перевірки умов їх використання і утримання; 

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

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

8.2.7. 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. 

8.2.8. 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. УТРИМАННЯ І ПОЛІПШЕННЯ ТОВАРІВ 

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

(справному) стані. 

9.2. Клієнт протягом періоду користування товарами несе витрати на утримання товарів, 

пов'язані з їх експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом. 
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9.3. До моменту переходу права власності на товари 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.  

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

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

Договором та чинним законодавством України. 

10.2. 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. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

10.5. 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. 

10.6. 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. 

10.7. 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. 

10.8. 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 вартості товарів, яка розраховується як сума всіх платежів, які підлягають 

оплаті на користь Процесинг-центру за період 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. 

10.9. 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. 

10.10. 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. 

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

11.1. Будь-який спір, що виникає щодо цього Договору, або у зв’язку з ним, окрім спорів, щодо 

захисту прав споживачів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно 

діючого Третейського суду при Асоціації "Розвитку ринку фінансових послуг". Сторони 
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погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись 

Регламент Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Розвитку ринку фінансових 

послуг". Спори щодо захисту прав споживачів вирішуються в судах загальної юрисдикції 

згідно чинного законодавства. 

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

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

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

11.3. 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 в суд, або надати обґрунтовану відмову у задоволенні. У випадку не 

направлення стороною обґрунтованої відмови у вказаний цим пунктом строк, претензія 

вважається погодженою стороною. 

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

12.1. Клієнт 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 в процесі укладення Договору (зокрема при розгляді Заявки Клієнта) та 

після його укладення. 

12.2. Підписуючи Договір Клієнт засвідчує, що повідомлений про включення наданої Клієнтом 

особистої інформації в бази даних Процесинг-центра та про свої права згідно ст. 8 Закону 

України "Про захист персональних даних": 

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

найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника; 

12.2.2. 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; 

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

12.2.4. 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; 

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

органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх 

повноважень, передбачених законом; 

12.2.6. 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; 

12.2.7. 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; 

12.2.8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту 

персональних даних; 

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

персональних даних. 
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12.3. Клієнт 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 відповідно до ст. 9, 

ст. 11 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". 

12.4. Процесинг-центр та Постачальник зобов'язуються обробляти персональні дані Клієнта, 

зберігаючи конфіденційність і безпеку при їх обробці і забезпечуючи належний рівень їх 

захисту відповідно до вимог законодавства Україні. 

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

13.1. 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. 

13.2. Укладений сторонами Договір припиняється у разі:  

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

проведення взаємних розрахунків;  

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

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

Така згода не є чинною без дотримання письмової форми. 

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

розірвання укладеного сторонами Договору.  

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

(або) вимагати сплати встановлених даними Правилами неустойки і відшкодування 

завданих збитків за таких підстав:  

13.5.1. невиконання або неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків з виплати платежів;  

13.5.2. порушення Клієнтом правил експлуатації товарів, якщо таке порушення може призвести до їх 

пошкодження або втрати.  

13.6. 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. 13.11 Правил). 

14. ІНШІ УМОВИ  

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

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

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

центром. 

14.3. 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. 

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

електронних документів, оформлених згідно чинного законодавства або у простій письмовій 

формі. Всі належним чином оформлені зміни або доповнення до Договору є його невід'ємною 

частиною. 

14.5. 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 
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рекомендованим листом за поштовою адресою, а за відсутності поштової адреси – за адресою 

місця проживання/місцезнаходження, вказаною в Заявці Клієнта. Якщо сторона Договору не 

повідомила іншу завчасно та в письмовій формі, або в електронній формі з електронної 

адреси, вказаної в Заявці Клієнта 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. 

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

правочинів Процесинг-центр може використовувати факсимільний підпис. 

14.7. У випадку виникнення розбіжностей у положеннях Правил і Договору Сторони застосовують 

положення Договору. 

14.8. З питань, що не врегульовані цими Правилами, сторони керуються положеннями пакету 

фінансування, чинним законодавством України та діловим звичаєм. 


