ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
м. Київ
Цей документ, встановлений Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр
Фінансових рішень» (надалі-ТОВ «ЦФР», Сторона 1), є публічним договором приєднання,
що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України, встановлює загальні умови
співпраці між ТОВ «ЦФР» та його Партнерами (надалі-Сторона 2), щодо встановлення
умов співробітництва в сфері залучення фізичних осіб до купівлі Продуктів Партнерів.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Продукти Сторони 2 – товари, послуги, роботи, які сторона продає/надає Покупцю.
Покупець – фізична особа, залучена Стороною 1до купівлі Продукту Замовника.
Кредитодавець – фінансова установа, яка здійснює кредитування фізичних осіб.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Метою співробітництва Сторін є досягнення цілей, передбачених цим Договором.
1.2. Сторона 1 зобов’язується надавати послуги Стороні 2– залучення фізичних осіб до
купівлі Продуктів Сторони 2 за рахунок наданого кредиту фізичним особам, а Сторона 2
зобов’язується прийняти належно надані послуги та надати Продукт такій фізичній особі.
1.3. Сторона 1 діє від імені Кредитодавця як кредитний посередник.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Сторона 1 проводить пошук та залучення покупців до купівлі Продуктів Сторони
2.
2.2. Сторона 1 роз’яснює покупцям умови купівлі Продуктів Сторони 2 в тому числі за
рахунок отриманого кредиту в Кредитодавця.
2.3. Сторона 2 надає Покупцю специфікацію (рахунку-фактуру) на Продукт в якій
зазначається: ПІБ Покупця, реквізити для оплати продукту, ціна продажу продукту.
2.4. Сторона 1 отримує від покупця всі необхідні документи для отримання кредиту в
Кредитодавця та передає інформацію Кредитодавцю. При чому рішення про надання
кредиту приймається Кредитодавцем. Кредитодавець перераховує кошти на протязі трьох
банківських днів від дати укладання кредитного договору.
2.5. Після отримання позитивного рішення від Кредитодавця, Сторона 1 передає
інформацію про таке рішення Стороні 2 та Повідомлення Кредитодаця відповідно до
Додатку 2 до цього Договору про проведення оплати в рахунок оплати Продукту Сторони
2.
2.6. Після отримання Повідомлення відповідно до п.2.5 цього Договору, Сторона 2 не
пізніше наступного дня зобов’язана передати Продукт покупцю.
2.7. Якщо Сторона 2 виготовляє Продукт (замовляє / забезпечує його виготовлення),
передача Продукту Стороною 2 здійснюється у строк, обумовлений в договорі між
Покупцем та Стороною 2.
2.8. Разом з передачею Продукту Сторона 2 надає Покупцю документи на Продукт
(інструкцію з експлуатації, гарантійний талон тощо).
2.9. У випадку, якщо Покупець відмовиться від придбання товару після його оплати чи
здійснив повернення Продукту (згідно закону України «Про захист прав споживачів)
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протягом 14 днів від дати отримання оплати в рахунок вартості Продукту, Сторона 2,
протягом одного банківського дня від моменту одержання повідомлення про повернення
коштів, зобов’язана перерахувати грошові кошти, які було перераховано у рахунок оплати
вартості Продукту. Повернення коштів здійснюється на підставі Повідомлення про
повернення коштів, яке надсилається Стороною 1 від імені Покупця на рахунок
Кредитодавця, який зазначається в повідомленні. Повідомлення про повернення коштів в
рамках цього пункту надсилається Стороною 1 в електронному вигляді на погоджений
Сторонами електронний адрес Сторони 2.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторона, яка порушила зобов’язання, визначене цим Договором та/або чинним
законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані цим документально
підтверджені збитки Стороні, чиї права або законні інтереси порушено.
3.2. Сторона 1 не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання
Стороною 2 своїх зобов'язань перед покупцями.
3.3. Якщо одна зі Сторін не виконує або виконує неналежним чином свої зобов’язання
за цим Договором у зв’язку з настанням і дією надзвичайних обставин (непереборної
сили), наявність яких підтверджена уповноваженим державним органом, така Сторона
звільняється від відповідальності за таке невиконання або неналежне виконання протягом
усього строку дії таких обставин.
4. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність цього Договору з питань,
пов’язаних з ним, інформації, переданої Сторонами в процесі виконання цього Договору.
Не вважається конфіденційною наступна інформація:
4.1.1.
інформація, що на дату розкриття є загальновідомою та/або
загальнодоступною;
4.1.2.
інформація, за якою одна Сторона може довести, що вона на момент
розкриття належала їй і не була отримана прямо або побічно від іншої Сторони, або перша
Сторона отримала цю інформацію від третьої особи за умови, що вона не була отримана
цією третьою особою або від цієї третьої особи з порушенням будь-якого зобов'язання з
дотримання конфіденційності;
4.1.3.
інформація, розкриття якої вимагається згідно з відповідним рішенням органу
державної влади або суду відповідної юрисдикції.
4.2.
Розкриття конфіденційної інформації однією Стороною можливе тільки з
попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним
законодавством України.
4.3.
Винятком з режиму конфіденційності є:
4.3.1.
розкриття інформації за офіційною законною вимогою органу державної
влади або суду відповідної юрисдикції.
4.3.2.
інші випадки, передбачені чинним законодавством, яке застосовується до
Договору.
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4.4.
Кожна зі Сторін зобов'язуються зберігати документи, отримані від другої
Сторони, які стосуються предмета цього Договору у пристосованому для цього місці, а
також забезпечити роботу з ними тільки уповноважених на те осіб.
4.5.
Положення про захист персональних даних:
4.5.1.
Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані фізичних
осіб (зокрема: керівників, працівників, членів органів управління тощо Сторін, а також
покупців), які були або будуть передані одна одній у зв’язку з або на виконання цього
Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Сторін та обробляються ними
правомірно, відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.5.2.
Сторони засвідчують та гарантують, що вони мають всі необхідні правові
підстави для передачі вищевказаних персональних даних для їх подальшої обробки з
метою виконання цього Договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т. ч.
для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім
особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі
Сторонами персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них
будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням цього Договору та/або із захистом
прав Сторони за цим Договором, або, якщо це необхідно, для реалізації Стороною прав та
обов’язків, передбачених законом.
4.5.3.
Право Сторін на передачу іншій Стороні вищевказаних персональних даних
нічим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб.
4.5.4.
Сторони гарантують обробку отриманих одна від одної персональних даних
фізичних осіб виключно в межах, передбачених Договором та в спосіб, встановлений
чинним законодавством України.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Цей Договір акцептується Стороною 2 шляхом підписання Заяви-Анкети
відповідно до Додатку 1. Сторони погодили, що підписання Заяви-Анкети може бути
здійснено власноручно уповноваженою особою Сторони 2, або накладенням
кваліфікованого-цифрового підпису Сторони 2 в тому числі за допомогою використання
сервісу електронного документообігу «Вчасно».
5.2. Цей Договір вступає в силу з дати підписання його уповноваженими
представниками Сторін і діє протягом одного року, а в частині обов’язків, які залишаються
невиконаними Сторонами на дату закінчення строку дії Договору, Договір діє до повного
виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
5.3. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені Стороною 1
одноособово, шляхом укладання додаткової угоди чи викладення Договору в новій
редакції та набувають чинності з моменту оприлюднення таких змін шляхом розміщення в
мережі Інтернет за адресою: http:// www.kreditmarket.ua. Сторона 2 погоджується, що
повідомлення про внесення змін до цього Договору Сторона 1 додатково не надсилає.
Сторона 2 ознайомлюється з такими змінами на сайті Сторони 1.
5.4. Цей Договір складений в одному примірнику, оригінал якого зберігається у
Сторони 1 і розміщений для вільного доступу в мережі Інтернет за адресою http://
www.kreditmarket.ua.
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5.5. У разі, якщо хоча б одна із Сторін протягом строку дії цього Договору не
заперечує проти поновлення дії Договору на новий строк, цей Договір вважається
поновленим у своїй дії ще на 1 (один) рік. Це правило поширюється як на перший рік дії
цього Договору, так і на кожний наступний рік дії цього Договору.
5.6. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене за домовленістю Сторін та
за ініціативою будь-якої з Сторони. Якщо одна зі Сторін вирішить достроково розірвати
цей Договір, то така Сторона зобов’язана письмово сповістити іншу Сторону про намір
розірвати Договір за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання.
5.7. Зобов’язання, що виникають з цього Договору, в будь-якому разі припиняються
виконанням таких зобов’язань, проведеним належним чином.
5.8. Всі спори та розбіжності, що виникли в ході виконання даного Договору, будуть
вирішуватись шляхом проведення переговорів між Сторонами. У разі неможливості
вирішення спірних питань шляхом переговорів, всі спори, розбіжності та вимоги, які
виникають при виконанні цього Договору чи у зв’язку з ним або випливають з нього
вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
ТОВ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»
Місцезнаходження:
01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30
Адреса для кореспонденції:
01033, м. Київ, вул Сім’ї Прахових, 50Б
IBAN UA173395000000026003000129001
у АТ «ТАСкомбанк»,
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32494741
Інд. податковий номер: 324947426593
Свідоцтво платника ПДВ № 100087746
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Додаток № 1
До Договору про співробітництво
ЗАЯВА-АНКЕТА
№
1

Найменування (повне та
скорочене) Партнера

3

Адреса місцезнаходження

4

Контактні дані (сайт, емайл, номери телефонів)

4

Код в ЄДРПОУ

5

Уповноважений орган
(найменування, ПІБ)

6

Ідентифікаційні данні
Уповноваженого органу
(№ паспорту, дата видачі,
ідентифікаційний код)
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Банківські реквізити

Цією заявою ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(найменування заявника) безапеляційно приєднується до Договору про Співробітництво, який
встановлений ТОВ «ЦФР» та розміщений на сайті____________________________. Підписуючи
цю заяву, я підтверджую, що повністю ознайомився з умовами Договору про Співробітництво.
Уповноважений представник
_____________________________________________, (посада)

_______________________
(Підпис)

__________________________________________________
______________________________________________(ПІБ)

_______________________
(ДАТА)
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Додаток № 2
До Договору про співробітництва
ПОВІДОМЛЕННЯ
КРЕДИТОДАВЕЦЬ повідомляє Вас про позитивне рішення щодо надання споживчого
кредиту фізичній особі _________________________
яка уповноважила КРЕДИТОДАВЦЯ здійснити перерахування коштів зі рахунку
_________________________________________ на Вашу користь в розмірі ________________ грн.
(________________________грн. ______ коп.),
згідно з виписаним Вами рахунком-фактурою (специфікацію) № _____________________
від ____.____.20___ року.
КРЕДИТОДАВЕЦЬ гарантує надходження на поточний рахунок торгової організації,
зазначеної у рахунку-фактурі вищевказаної суми в оплату придбаного споживачем товару.
Паспортні дані клієнта:
Паспорт №______________виданий ___________________, «____».___________20___
Ідентифікаційний код: ______________________________
Назва кредитного продукту: _____________________________
Сума авансу: _________грн.

Прохання здійснити клієнту видачу товару.
З повагою
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