ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ (ОФЕРТА)
ФІНАНСОВА УСТАНОВА: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС»
(скорочена назва – ТОВ «ФК АКТІВІТІС»), далі по тексту – Фінансова компанія, що діє на підставі Свідоцтва
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, № 411 серії ФК від
10.09.2013 р., Статуту Фінансової компанії, затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 08 серпня 2018
року; керуючись законодавством України, публічно пропонує широкому та необмеженому колу осіб можливість
отримання послуг, для чого публікує цей Публічний договір про надання послуг з управління заборгованістю, далі по
тексту – Публічний договір або Договір. Публічний договір розміщено на Інтернет сторінці: http://activitis.com.ua/

1.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

1.1.
Терміни, що вживаються в Публічному договорі, вживаються у такому значенні:
1.1.1. «Публічний договір про надання послуг з управління заборгованістю» – документ, складений у вигляді
публічної оферти (тобто Пропозиції для невизначеного кола осіб укласти Договір на зазначених у пропозиції умовах
шляхом його акцепту) і містить всі істотні умови Договору, а також всі додатки, зміни та доповнення до нього, які
опубліковані і / або будуть опубліковані Фінансовою компанією на Інтернет сторінці: http://activitis.com.ua/ в період
дії цієї пропозиції. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови
однакові для всіх клієнтів.
1.1.2. «Акцепт публічної оферти» – повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов цього Договору шляхом
здійснення дій направлених на виконання умов, передбачених умовами цього Договору. Акцепт оферти на інших, ніж
передбачено цим Договором умовах, не є акцептом оферти і не тягне за собою визнання цього Договору укладеним.
Акцепт умов цього Договору є також акцептом всіх додаткових угод, додатків та інших положень, опублікованих на
Інтернет сторінці: http://activitis.com.ua/.
Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт оферти) є повним і беззастережним та означає згоду Клієнта з
усіма умовами Договору без винятків та доповнень. А також свідчить про те, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі
умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і т.п.
1.1.3. «Клієнт» – юридична особа або фізична особа, яка споживає послуги Фінансової компанії, шляхом акцепту
умов Договору.
1.1.4. «Мережа Інтернет» – всесвітня глобальна комп’ютерна мережа загального доступу. Інтернет - ресурс (сайт) –
інформаційний ресурс, розміщений в мережі Інтернет за унікальним електронним посиланням, що дозволяє
ідентифікувати Інтернет - ресурс та здійснювати доступ до нього.
1.1.5. «Платіж» – грошові кошти, що сплачуються за товари, роботи, послуги, що отримані (спожиті) або будуть
отримані (будуть спожиті) Платником від Отримувача платежу.
1.1.6. «Заборгованість» – означає залежно від контексту (а) грошові зобов’язання за договором, строк оплати за
якими настав, або (б) суму коштів за такими грошовими зобов’язаннями.
1.1.7. «Операційний день» – частина робочого дня, протягом якої, за наявності технічної можливості, можуть бути
виконані платежі та/або здійснені інші дії за умовами даного Договору.
1.1.8. «ProZorro.Продажі» – електронна торгова система, створена за ініціативи Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного Банку
України та українських електронних майданчиків
1.1.9. «Еквайринг» – діяльність Фінансової компанії як еквайра, пов’язана з технологічним, інформаційним
обслуговуванням Клієнта та виконанням розрахунків з ним за операціями, які здійснюються з використанням
платіжних карт.
1.1.10. «Застава» – спосіб забезпечення виконання зобов’язання, в силу якого кредитор (заставодержатель) має
право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з
вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.
1.1.11. «Заставне майно» – предмет застави, яким може бути будь-яке майно, визначене чинним законодавством,
зокрема але не виключно: нерухомість, грошові кошти, майнові права, транспортні засоби, цінні папери та їх похідні,
фінансові інструменти, які дають право на купівлю або продаж будь-якого майна у вигляді сертифікатів, пластикових
карток, ваучерів, бонів, промо-кодів, штрих або QR-кодів.

2.

ЗАСТОСУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ.

2.1.
Цей Договір визначає умови та порядок надання Фінансовою компанією Клієнту послуг, передбачених
умовами даного Договору. Умови Договору однакові для всіх Клієнтів.

2.2.
Придбанням послуг Фінансової компанії Клієнт підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами
Публічного договору в цілому і зобов’язується виконувати умови Договору, а також відстежувати зміни та регулярно
ознайомлюватися з умовами, опублікованими на сайті http://activitis.com.ua/.
2. 3.
Публічний договір може бути скасований або змінений Фінансовою компанією, про що Фінансова компанія
повідомляє шляхом розміщення змін до Публічного договору або нової редакції Публічного договору на сайті
http://activitis.com.ua/. У повідомленні про зміни до Публічного договору або про викладення Публічного договору у
новій редакції зазначаються Дата публікації змін до Публічного договору та дата початку дії змін до Публічного
договору.
2.4.
Клієнт дає згоду:
•
відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» на обробку та використання його
персональних даних для надання фінансових послуг, як передбачених, так і не передбачених цим Договором та;
•
відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» на передачу часткового або повного
права обробки та використання його персональних даних іншими суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними
даними, зокрема, але не виключно, у випадках: передачі Фінансовою компанією прав виконання певних функцій,
пов’язаних з наданням послуг за цим Договором, шляхом залучення зовнішніх незалежних сторін на договірній
основі.
2.5.
Клієнт акцептуючи цей Договір, зокрема, підтверджує свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення,
зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та
знищення персональних даних Фінансовою компанією, а також на передачу цих персональних даних третім особам.
2.6.
Під персональними даними для цілей цього пункту розуміється будь-яка інформація про Клієнта, що
отримана Фінансовою компанією на підставі цього Договору, або отримана Фінансовою компанією в процесі
виконання цього Договору (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Клієнта в
рамках внутрішніх процедур Фінансової компанії та в обсязі не меншому, ніж це передбачено вимогами чинного
законодавства України).
2.7.
Для цілей цього пункту, до числа третіх осіб будуть відноситися професійні консультанти, аудитори, а також
установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі.
2.8.
Цим Клієнт підтверджує, що вважає, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного виконання
Фінансовою компанією вимог п.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових
письмових повідомлень про наведене нижче. Клієнт цим також підтверджує, що він повідомлений:
•
про те, що дата акцепту Публічного договору є датою внесення його персональних даних до бази
персональних даних Фінансової компанії;
•
про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
•
про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», інших законів та нормативно-правових актів України, положень, установчих та інших документів
Фінансової компанії;
•
про те, що особи, яким передаються персональні дані (надалі – відповідальні працівники Фінансової
компанії), використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх службових або трудових обов’язків та
такі відповідальні працівники Фінансової компанії несуть персональну відповідальність за розголошення у будь-який
спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням ними службових або
трудових обов’язків.
2.9.
Клієнт акцептуючи цей Договір, зокрема, підтверджує, що Фінансовою компанією виконані вимоги п. 2 статті
12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
2.10.
Клієнт, акцептуючи Договір, запевняє у наступному:
•
Клієнт виконав належним чином усі дії, які необхідні відповідно до чинного законодавства для забезпечення
дії, дійсності і можливого примусового виконання Договору;
•
У цей час не ведуться жодні судові процеси, арбітраж або адміністративні слухання та не розглядаються
позови, які могли б, окремо або разом з іншими подібними процесами або позовами, мати несприятливий вплив на
бізнес, активи або стан Клієнта або істотно нашкодити його здатності дотримуватися зобов’язань за цим Договором
або виконувати їх, і відсутні погрози (претензії) таких судових справ, наскільки це відомо Клієнту та наскільки він може
бути інформований про це.
•
Укладання і виконання Клієнтом Договору не суперечить положенням жодної угоди Клієнта з третьою
стороною, чинному законодавству України, підзаконним актам, судовим рішенням або іншим документам будь-якого
характеру, які встановлюють юридичні зобов’язання Клієнта;
•
Цей Договір належним чином укладений Клієнтом у повній відповідності з усіма вимогами чинного
законодавства і при передачі Фінансовій компанії у заставу майна створює заставу першого (вищого) пріоритету на
користь Фінансової компанії, що є діючим, дійсним і таким, що може бути виконаний у примусовому порядку;
•
У разі укладання з Фінансовою компанією договору застави Клієнт гарантує, що передане у забезпечення
виконання зобов’язань майно під обтяженням прав третіх осіб не перебуває;

•
Клієнт без дозволу Фінансової компанії не уклав жодних угод про передачу предмета застави в оренду, лізинг,
або будь-яку іншу угоду про передачу його третім особам;
•
Предмет застави придбаний Клієнтом (та/або попередніми власниками, якщо такі були) у повній
відповідності з вимогами законодавства України;
•
Не існує договорів комісії, доручення, довіреностей, інших документів, відповідно до яких Клієнт передав
третім особам право розпоряджатися предметом застави;
•
Щодо предмета застави відсутні будь-які обтяження (крім того, що виникає за договором, який укладається
Фінансовою компанією з Клієнтом за цим Договором), вимоги інших осіб, у тому числі ті, які не зареєстровані у
встановленому законом порядку;
•
Жодна третя особа не отримала право звернення стягнення на предмет застави;
•
Клієнт та всі поручителі за зобов’язаннями Клієнта є правоздатними та дієздатними особами, до Клієнта та
поручителів не порушено судом справи про визнання банкрутом та не відкрито ліквідаційну процедуру, або визнання
недієздатними або обмежено дієздатними, або кримінальної справи.

3.

ПРАВА СТОРІН.

3.1.
Фінансова компанія має право:
3.1.1. На винагороду за здійснення діяльності;
3.1.2. Вимагати від Клієнта належного виконання умов Договору. У випадку неналежного виконання або порушення
умов Договору Фінансова компанія має право не виконувати грошові зобов’язання з обов’язковим повідомленням
Клієнта про підстави такого невиконання;
3.1.3. Стягувати штрафні санкції у випадку неналежного виконання або порушення умов Договору;
3.1.4. Контролювати наявність та збереження предмета застави шляхом моніторингу предмета застави протягом
всього терміну дії Договору (або терміну виконання зобов’язань за Договором);
3.1.5. Самостійно здійснювати поточну оцінку вартості предмета застави;
3.1.6. У випадку виникнення заборгованості застосувати всі законні способи впливу на Клієнта для її погашення;
3.1.7. Зупинити проведення операції або будь-яких дій Фінансової компанії на термін, встановлений
законодавством, у разі якщо така операція (операції) містить ознаки операцій, які підлягають фінансовому
моніторингу відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її
учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням
терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
3.1.8. Відмовитися від здійснення будь-яких операцій у випадку виникнення вмотивованих підозр щодо
використання Фінансової компанії для проведення незаконних операцій;
3.1.9. Відмовитися від здійснення будь-яких операцій у випадку неналежного виконання ним або третіми особами,
за зобов’язаннями яких Клієнт є поручителем, грошових зобов’язань;
3.1.10. Інформувати Клієнта про настання термінів виконання грошових зобов’язань, а також про виникнення
заборгованості за наявними перед Фінансовою компанією зобов’язаннями;
3.1.11. Здійснити наступне відступлення права грошової вимоги третій особі;
3.1.12. Звертати стягнення на будь-яке заставне майно в спосіб, незаборонений чинним законодавством.
3.2.
Фінансова компанія зобов’язана:
3.2.1. Належним чином виконувати умови Договору;
3.2.2. Відмовитися від встановлення ділових відносин або проведення операції у разі, якщо ідентифікація клієнта
відповідно до вимог законодавства неможлива;
3.2.3. Зберігати в таємниці інформацію, що отримана від Клієнта під час надання послуг, крім випадків,
передбачених законом;
3.2.4. Надати (надіслати) за запитом Клієнта довідку про виконання грошових зобов’язань перед Фінансовою
компанією за умови повного розрахунку Клієнта перед Фінансовою компанією.
3.3.
Клієнт має право:
3.3.1. Користуватися послугами, які пропонуються Фінансовою компанією за цим Договором;
3.3.2. Вимагати від Фінансової компанії належного виконання умов Договору;
3.3.3. Звертатися до Фінансової компанії за отриманням інформації з питань послуг, що надаються Фінансовою
компанією;
3.3.4. Вимагати від Фінансової компанії перераховувати на власний рахунок кошти, якщо це передбачено умовами
послуги, що надається Клієнту;
3.4.
Клієнт зобов’язаний:
3.4.1. У процесі отримання послуг дотримуватись вимог умов цього Договору та чинного законодавства України;
3.4.2. Надавати Фінансовій компанії документи і відомості, необхідні для з’ясування інформації про його керівні
органи та посадові особи, суть діяльності, фінансовий стан. У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи
відомостей або умисного подання неправдивих відомостей Фінансова компанія відмовляє Клієнту в наданні послуги;
3.4.3. Здійснювати оплату послуг (комісії та інші плати) згідно з розрахунками у встановлені терміни. У випадку
порушень термінів Клієнт зобов’язаний сплачувати штрафні санкції передбачені за такі порушення;

3.4.4. Підтримувати в актуальному стані номер контактного телефону, банківські реквізити, дані про
місцезнаходження та інші контактні дані, що є у розпорядженні Фінансової компанії. У разі їхньої зміни інформувати
про це Фінансову компанію у термін не пізніше 5 днів з моменту їхньої зміни. У випадку виникнення спірних ситуацій,
у зв’язку з неповідомленням про такі зміни, вважається, що Клієнт сам припустив до виникнення такої спірної ситуації,
а тому відповідальний за дану ситуацію, оскільки порушив нормальні умови надання послуги;
3.4.5. Повідомляти Фінансовій компанії актуальну інформацію (протягом 3-ох днів з моменту настання факту) про
обставини, здатні вплинути на належне виконання зобов’язань. У випадку неповідомлення про такі обставини
вважається, що Клієнт має можливість виконувати зобов’язання належним чином;
3.4.6. У випадку якщо клієнт прямо чи опосередковано отримав інформацію, що стосується діяльності Фінансової
компанії з іншими Клієнтами, він зобов’язаний не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою
користь чи на користь третіх осіб. У разі порушення зазначених зобов’язань Клієнт відшкодовує Фінансовій компанії всі
можливі збитки, отримані в результаті розголошення такої інформації;
3.4.7. Негайно повідомляти Фінансову компанію шляхом надсилання заяви через засоби поштового зв’язку у разі
виявлення Клієнтом будь-якої спірної ситуації, пов’язаної з наданням фінансових послуг. За відсутності таких заяв
вважається, що всі послуги надаються якісно та відповідно до умов Договору;
3.4.8. Надати Фінансовій компанії договори та інші документи, що свідчать про наявність у Клієнта права грошової
вимоги до боржника у випадку відступлення права грошової вимоги;
3.4.9. Повідомляти Боржника про відступлення права грошової вимоги згідно вимог чинного законодавства у
випадку такого відступлення на користь Фінансової компанії;

4.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1.
Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків відповідно умов Публічного
договору та законодавства України.
4.2.
Фінансова компанія не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та перебої в
мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет.
4.3.
Фінансова компанія не несе відповідальності за збиток, понесений в результаті помилок, пропусків, перерв у
роботі, дефектів та затримок у роботі або передачі даних, що були здійсненні зі сторони Клієнта.
4.5.
Клієнт несе відповідальність перед Фінансовою компанією за збиток і витрати, понесені нею внаслідок
порушення Клієнтом умов Публічного Договору та/або Заяви та вимог чинного законодавства України.
4.6.
У випадку неповного виконання грошових зобов’язань перед Фінансовою компанією у термін, встановлений
Графіком погашення грошових зобов’язань, відсотків і винагороди, заборгованість у частині вчасно непогашеної
заборгованості вважається простроченою, на прострочену суму нараховується пеня.
4.7.
У випадку порушення Клієнтом грошового зобов’язання Клієнт сплачує Фінансовій установі пеню у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день такого порушення.
4.8.
У випадку порушення умов дійсності грошової вимоги та передачі такої вимоги Фінансовій компанії Клієнт
сплачує штраф у трьохкратному розмірі відносно суми, що була передана Клієнту Фінансовою компанією, як плата за
право грошової вимоги.
4.9.
Сплата штрафних санкцій не звільняє Клієнта від відшкодування збитків, заподіяних Фінансовій компанії
внаслідок невиконанням або неналежним виконанням Договору.
4.10.
Сплата штрафних санкцій та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання взятих на себе
зобов’язань в натурі.

5.

ЗМІСТ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ.

5.1.
Клієнт передає Фінансовій компанії право вимоги до Боржника в розмірі, що включає всі види штрафних
санкцій. Фінансова компанія здійснює організацію роботи по стягненню заборгованості Боржника Клієнта, при цьому
Клієнт відступає на користь Фінансової компанії права заставодержателя чи іпотекодержателя, а Фінансова компанія
здійснює звернення стягнення на предмет застави, в тому числі шляхом організації його продажу.
5.2.
Право вимоги до Боржника переходить від Клієнта до Фінансової компанії з дати укладення відповідного
договору.
5.3.
Клієнт надає Фінансовій компанії договори, укладені з Боржником (надалі для цілей цього пункту іменуються
«договори»), за якими він вважає за можливе відступити Фінансовій компанії свої вимоги, а також будь-які додатки та
додаткові правочини (додаткові угоди, додаткові договори, про внесення змін, тощо) до таких договорів,
кореспонденцію, претензії, вимоги, заяви (у т.ч. позовні заяви), фінансово-господарську документацію, як-то: первинні
бухгалтерські документи (видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти надання послуг тощо), банківські
виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, що складені як у паперовій так в електронній формі (у
цьому випадку може надаватися електронна версія документа) та інші документи за вимогою Фінансової компанії.
Фінансова компанія самостійно вирішує, за якими договорами вона згодна прийняти вимоги (вимогу) й повідомляє
про це Клієнта.

5.4.
Клієнт відповідає перед Фінансовою компанією за дійсність вимоги, право якої відступається. Тобто Клієнт
зазначає, що має право відступити право вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини,
внаслідок яких Боржник має право не виконувати вимогу.
5.5.
Допускається наступне відступлення прав вимоги до Боржника.
5.6.
Фінансова компанія не обмежується у виборі способів організації реалізації заставного майна, до складу яких
можуть входити:
•
відкриті торги (аукціони) за допомогою ProZorro.Продажі;
•
продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі, у випадку продажу заставного майна фізичній особі
(яка в таких взаємовідносинах теж виступає Клієнтом) Фінансова компанія може укладати з уповноваженими банками
та Клієнтами договори Еквайрингу та співробітництва, відповідно до яких продаж заставного майна може
організовуватись через роздрібні мережі Клієнтів безпосередньо будь-якій фізичній особі.

6.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

5.1.
Будь-який спір, що виникає з цього Договору вирішується згідно з чинним законодавством України.
5.2.
Сторони зобов’язуються врегулювати суперечки і претензії, що виникають у зв’язку з виконанням Публічного
Договору, шляхом переговорів.
5.3.
Сторони домовилися, що усі суперечки, розбіжності або вимоги, які виникають з Публічного Договору, у тому
числі ті, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в
судах України згідно з встановленою чинним законодавством підсудністю та підвідомчістю.
5.4.
Фінансова компанія цим заявляє та гарантує, що будь яка скарга або претензія Клієнта як то усна чи письмова,
що може виникнути з Публічного Договору, буде розглянута Фінансовою компанією. Фінансовою компанією також
будуть прийняти всі та будь-які необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії клієнта, якщо така скарга чи
претензія буде обґрунтованою та відповідатиме умовам Публічного Договору та вимогам чинного законодавства
України.

7.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1.
Публічний договір вступає в дію з моменту підписання Клієнтом Заяви на надання конкретної фінансової
послуги та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.
6.2.
У всьому, що не передбачено цим Договором. Сторони керуються законодавством України.
6.3.
Зміни до Публічної оферти (договору) про надання фінансових послуг юридичним особам та фізичним особам
вносяться Фінансовою компанією в однобічному порядку у випадках, не заборонених чинним законодавством
України. У тих випадках, коли в односторонньому порядку внесення змін неможливо, Фінансова компанія повідомляє
Клієнтів про внесені зміни шляхом використання різноманітних каналів зв’язку, в тому числі розміщення інформації на
офіційному сайті Фінансової компанії: http://activitis.com.ua/.
6.4.
Клієнт погоджується з тим, що Фінансова компанія має право направляти за адресою (юридичною,
фактичною, робочою, адресою для листування, домашньою адресою посадових осіб), адресою електронної пошти
або за номерами телефонів (у тому числі, за номерами телефонів стільникового зв’язку, факсів), а також за допомогою
інших форм комунікації та зв’язку, обраними Фінансовою компанією самостійно.
6.5.
Термін позовної давності щодо вимог Фінансової компанії по виконанню грошових зобов’язань (сплати суми,
позик процентів за користування позиками, винагороди, неустойки – пені, штрафів, витрат Фінансової компанії тощо)
складає 10 років.
6.6.
Публічна оферта (договір) про надання фінансових послуг юридичним особам та фізичним-особам діє без
обмеження строку. Сторони визнають, що дія Публічного договору та/або Заяви припиняється у момент повного
виконання зобов’язань (в тому числі/та особливо грошових зобов’язань) Клієнта перед Фінансовою компанією, про
що Фінансовою компанією надається (надсилається відповідна довідка).

8.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1.
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання прийнятих на себе зобов’язань
за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не
виконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки,
воєнні дії, громадянське безладдя і таке інше, а також відключення електроенергії, ушкодження ліній зв’язку, у
випадках вчинення протиправних дій третіми особами, вступу в силу законодавчих актів, обов’язкових для виконання
хоча б однією із Сторін, які прямо або побічно забороняють зазначені в Договорі види діяльності або перешкоджають
виконанню Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором (надалі – «Форс-мажор»), але не обмежуються ними.
7.2.
Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою Стороною Форсмажору і закінчується чи закінчився б, якщо не виконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для
виходу з Форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії та
ліквідації наслідків.
7.3.
Якщо такі обставини триватимуть більше місяця, то Сторони зобов’язані погоджувати подальше виконання
зобов’язань за даним Договором або прийняти рішення про його припинення (розірвання).

7.4.
Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за цим Договором у зв’язку з форсмажорними обставинами, зобов’язана негайно сповістити про це іншу Сторону. Якщо про вищезазначені події не буде
повідомлено протягом 10 (десяти) календарних днів, Сторона, для якої настала подія непереборної сили, не може на
неї посилатися, крім випадку, коли ця подія перешкоджає відправці такого повідомлення.
7.5.
Свідоцтво, видане відповідною торговою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім
підтвердженням наявності і тривалості дій непереборної сили.
7.6.
Положення цього розділу не застосовуються, якщо обставини непереборної сили настали в період
прострочення виконання зобов’язань Стороною, яка на них посилається.

РЕКВІЗИТИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
ТОВ «ФК АКТІВІТІС»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38960167
реєстраційний номер фінансової установи: 13102885
свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № 411 серії ФК від 10.09.2013 р.
місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 7, офіс 164
поточний рахунок № 26505052600707 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649
office1@activitis.com.ua
+380(44)2324278

